SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu
użytkowania budynku szkolnego z internatem
oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst.
elektrycznych, wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie,
ul. Niecała 8,
działka nr ewid. 60/1, obr.44

Projekt uzupełniający
ETAP I – elementy zasadnicze:
1/ wykonanie zaleceń KW PSP
2/ likwidacja klatki „B”
3/ modyfikacja funkcjonowalna we wskazanych przez
Inwestora rejonach na parterze i 1 piętrze
4/ wymiana pionów wod.-kan. wraz z odejściami

INWESTOR:
Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez
dyrektor Renatę Dubiel
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6
przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

OPRACOWAŁA: mgr inż. Katarzyna Stodulska nr upr. KL-255/92

Kraków, kwiecień 2019 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu:
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem
oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. elektrycznych, wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44 –
ETAP I

strona
2/121

SPIS TREŚCI:
OPIS INWESTYCJI
B-00.00
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

str.
str.

3
9

Wykaz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych:
GRUPA 451 – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
B-01.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

str.

17

str.
str.
str.
str.
str.

20
26
40
45
49

str.
str.
str.
str.
str.

53
60
64
70
79

str.
str.
str.
str.
str.

90
95
106
115
119

GRUPA 452 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE
B-02.00
B-03.00
B-04.00
B-05.00
B-06.00

ZBROJENIE
BETONOWANIE
ROBOTY MUROWE
KONSTRUKCJE STALOWE
DACH i OBRÓBKI BLACHARSKIE

GRUPA 453 – ROBOTY INSTALACYJNE i IZOLACYJNE
B-07.00
S-08.00
S-09.00
S-10.00
E-11.00

IZOLACJE
WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.
INSTALACJA WENTYLACJI
INSTALACJA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

GRUPA 454 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
B-12.00
B-13.00
B-14.00
B-15.00
B-16.00

STOLARKA i ŚLUSARKA
OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN i SUFITÓW
POSADZKI
ROBOTY MALARSKIE
ROBOTY ELEWACYJNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu:
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem
oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. elektrycznych, wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44 –
ETAP I

strona
3/121

OPIS INWESTYCJI
1. Wstęp
Nazwa inwestycji:

Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego
z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. elektrycznych, wodkan., co. ETAP I

Adres:

Podgórze w Krakowie,
ul. Niecała 8,
działka nr ewid. 60/1, obr.44

Inwestor:

Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez
dyrektor Renatę Dubiel
przy ul. Niecałej 8 w Krakowie

Jednostka Projektowania: Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna
30-002 Kraków,
ul. Zbożowa 2/1a
2. Parametry inwestycji
- powierzchnia zabudowy (bez zmian)
- powierzchnia całkowita (bez zmian)
- kubatura obiektu (bez zmian)

590,42 m²
2 178,20 m²
6 836,23 m³

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 6
im. Jana Pawła II przy ul. Niecałej 8 w Krakowie – ETAP 1.
Zakres wg Projektu uzupełniającego:
- wydzielenie klatki schodowej „A” (drzwi EIS30+korekta otworów+malowanie),
- wyburzenie fragmentu istniejącego stropu i zadaszenia nad klatką schodową „A” oraz wykonanie
klapy dymowej z centralką i kominka wentylacyjnego,
- montaż czujników p.poż. na każdej kondygnacji w klatkach schodowych zintegrowanych
z systemem oddymiania klatek schodowych,
- montaż samoprzymykaczy w drzwiach otwieranych na korytarze,
- wykonanie dodatkowego pionu hydrantowego z szafkami hydrantowymi na parterze, 1 piętrze
i 2 piętrze,
- wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
- wymiana drzwi zewnętrznych klatki schodowej „A”,
- realizacja pomieszczenia składzika w rejonie wyjścia gospodarczego wraz z wymianą drzwi
zewnętrznych i instalacjami,
- realizacja pomieszczenia szatni w miejscu wyburzanej klatki schodowej „B” w poziomie parteru
wraz z instalacjami,
- realizacja pomieszczenia portierni w poziomie parteru wraz z instalacjami,
- realizacja pomieszczenia biurowego w miejscu wyburzanej klatki schodowej „B” w poziomie
1 piętra wraz z instalacjami,
- przebudowa pomieszczeń biurowych w poziomie 1 piętra oraz budowa łazienki wraz
z instalacjami,
- realizacja gabinetu pielęgniarki w miejscu wyburzanej klatki schodowej „B” w poziomie 2 piętra
wraz z instalacjami,
- montaż osiatkowania duszy klatki schodowej „A” i „C”,
- wymiana starych pionów instalacyjnych w całym budynku,
- wyposażenie budynku w:
 autonomiczne, bezprzewodowe czujki dymu na drogach ewakuacyjnych,
 gaśnice,
 oznakowania przeciwpożarowe,
 plany ewakuacyjne i instrukcje na wypadek pożaru.
4. Rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne
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Inwestycja nie przewiduje zmiany przeznaczenia budynku.
Budynek pełni rolę placówki oświatowej - szkoły przeznaczonej dla uczniów niesłyszących
i niedosłyszących wraz z częścią mieszkalną przeznaczoną dla części wychowanków.
Zmiana nie spowoduje zwiększenia ilości osób i poprawi standard przebywania.
Poziom internatu jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
Projekt zamienny obejmuje nową konstrukcję oraz lokalne zabezpieczenia i wzmocnienia wynikające
z korekt funkcjonalnych, przebić i wyposażenia technicznego.
Ściany konstrukcyjne i działowe
- nowe ścianki działowe - w lekkiej technologii z płyt gipsowo – kartonowych lub gipso-włóknowcyh na
ruszcie stalowym systemowym,
- dodatkowe przebia dla drzwi w ścianach nośnych - nadproże w oparciu o elementy prefabrykowane np.
POROTHERM 11.5,
- dodatkowe przebia dla wentylacji w ścianach - nadproże w oparciu o elementy prefabrykowane np.
POROTHERM 11,
- zamurowania istniejących otworów - z cegły pełnej kl.100 na zaprawie cem-wap. M5 (łączyć na
strzępie ze ścianą istniejącą),
- ścianki (niewielkie odcinki ścianek działowych) gr.15 cm - z bloczków z betonu komórkowego na kleju
systemowym,
Stropy
- przebicie w stropie nad klatką A dla wykonania klapy dymowej,
- przebicia otworów w stropach dla przeprowadzenia instalacji wentylacyjnej,
- likwidacja klatki B i wykonanie całkowicie nowych stropów w jej miejsce na poziomie stropu nad
parterem i Ip
Schody
- całkowita rozbiórka biegów schodowych klatki B z parteru na I i IIp..
Dachy
- pokrycie - blacha trapezowa lub płaska z łączeniem na rąbek stojący podwójny, blacha ocynkowana
powlekana gr min. 0,55 mm,
- kominy - przekładane lub remontowane należy wykonać jako murowane lub dwupłaszczowenierdzewne i obmurować lub obudować GKF (EI60). Czapy, daszki, zabezpieczenia przeciwko ptakom i
owadom-normatywnie.
- kominy- atestowany system kominowy lub rura ocynkowana Ø150 omurowane cegłą pełną 6,5cm
(EI60)
- kominy ze stali nierdzewnej dwupłaszczowe z ociepleniem pianką poliuretanową lub wełną
- elementy drewniane zabezpieczyć atestowanymi preparatami przeciw grzybom , owadom i p.poż. do
stopnia stopnia NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/
- przekrycie dachu zabezpieczyć do stopnia EI 60 /skuteczne oddzielenie od palnej konstrukcji dachu/
Izolacje:
- izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje:
 izolacja przeciw wodna pomieszczeń sanitarnych: folia w płynie (na posadzce i do wys. 15cm - trzy
warstwy; na ścianach do wys. 200cm od posadzki - jedna warstwa)
 paroizolacja - zalecana- z ekranem aluminiowym, ułożenie na zakład 20cm klejony klejem
poliuretanowym
 izolacja przeciwwilgociowa - fundamentów i ścian zewnetrznych w gruncie - papa termozgrzewalna
lub zaprawy uszczelniające.
- izolacje termiczne
 styropian o oporze cieplnym przynajmniej na poziomie λD=0,032W/mK , na posadzki EPS 100, na
ściny EPS 80,
 styropian akustyczny - w podłodze pływającej, styropian EPS 100,
 wełna mineralna o oporze cieplnym przynajmniej na poziomie (λ≤0,032W/mK),
 polistyren ekstrudowany o oporze cieplnym przynajmniej na poziomie λD ≤0,031W/mK.
Połączenia hydroizolacji z innymi materiałami - zgodnie z dyspozycjami producenta:
- elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
- profile nośne stalowe zabezpieczyć do stopnia R30 (dach) i R60 (stropy) farbami pęczniejącymi lub
płytami ogniochronnymi
- zapewnić nawiew i wywiew pustki wentylowanej stropodachu z użyciem kominków, kształtek lub
odpowiedniego wykształcenia blachy kalenicowej
- wloty i wyloty wentylacji i szczelin odpowietrzających zabezpieczyć siatkami p.owadom.
Stolarka i ślusarka
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Okna
 montaż nawiewników higrosterowalnych
 żaluzje wieńczące nawiewy i wywiewy lakierować w kolorze stolarki,
 Wsp. U max :
<1,1 W/m2K dla okien;
<1,3 W/m2K dla okien połaciowych.
Drzwi
 kolor - wg dyspozycji aranżacji wnętrz lub użytkownika
 do pokoi – min.izolacyjność akustyczna Rw= 45 Db
 klamki, zawiasy, okucia, antaby-stal nierdzewna satynowana
 zawiasy-min.3 na skrzydło
 ewentualne szklenie - szkło bezpieczne
 przy każdych drzwiach bez samoprzymykacza należy przewidzieć ograniczniki otwarcia.
Drzwi pożarowe - o odpornośći pożarowej wg miejsca, wyposażone w samoprzymykacz,
dymoszczelne
Drzwi wewnętrzne – izolacyjność akustyczna min.32dB,
Drzwi zewnętrzne - wyposażone w samoprzymykacz, wykonane na wzór istniejących, progi
nierdzewne; U max <1,1 W/m2K
Drzwi do sanitariatów - wyposażone w kratkę nawiewną (powierzchnia czynna 0,022 m2).
Klapy oddymiające-automatyczne
 klapa oddymiająca klatki schodowej A o powierzchni podłogi max.21,63m2 powierzchnia czynna
klapy (21,63 x 5%=1,08m2),
 klapa oddymiająca klatki
schodowej
C o
powierzchni podłogi max.24,48m2
powierzchnia czynna klapy (24,48 x 5%=1,224m2),
 dla obu klatek ustalono klapę 100x190 ze spoilerem i podstawą prostą (o pow. czynnej 1,27m2).
Uzupełnienie powietrza zapewni ręczne otwarcie z zewnątrz drzwi zewnętrznych o powierzchni
czynnej 2,4m2, czyli więcej od wymaganego powiększenia o 30% w stosunku do pow. klapy
(1,651m2)
Kr a t k i w e n t y l a c y j n e w sanitariatach
- nierdzewne lub chromowane, w sanitariatach bez okien należy zapewnić montaż wentylacji
grawitacyjnej wzbudzanej mechanicznie.
Balustrady
 systemowe;
 konstrukcja – stal nierdzewna, satynowana, pochwyt polerowany;
 wypełnienie - szkło bezpieczne;
 zabezpieczenie przed wspinaniem się,
 wys. 110 cm
 prześwity- mniejsze niż 12cm.
Tynki i okładziny wewnętrzne:
- maskujące sufity podwieszone-gipsokartonowe spełniające wymagania p.poż i akustyczne odpowiednie
dla lokalizacji (należy przewidzieć klapy rewizyjne odpowiednie dla obsługi urządzeń),
- gipsowe( gładź) lub cementowo-wapienne "na ostro" (w pom. sanitarnych),
- płytki ceramiczne w pom.mokrych,
- malowanie farbą emulsyjną,
Posadzki i warstwy podposadzkowe:
- wylewka cementowa - wypoziomowana, zbrojona siatką stalową zgrzewaną 10 x 10 cm z drutu
średnicy 3÷4 mm, dylatowana wg wskazań konstruktora, zatarta na gładko, oddylatowana obwodowo od
ścian i elementów konstrukcyjnych budynku – 1 cm,
- gresy i płytki ceramiczne w łazienkach i pomieszczeniach technicznych
- panele drewniane w pomieszczeniach pokoi - klasa ścieralna AC4 ; klasa użyteczna 32 lub wyższa
- wyładzina zmywalna typu PCV lub np. Marmoleum wytłumiona akustycznie,
- na schodach i drogach ewakuacyjnych - wykładzina kauczukowa antyposlizgowa-wraz z wykończeniami
policzkowymi, ściennymi i noskami, kolorysta schodów wymaga skontrastowania z kolorem posadzki,
- wycieraczka - przy każdym wejściu; zatopiona w posadzce; systemowa; atestowana ; na listwach
o długości min 1,5m
Elewacje
- tynki zewnętrzne (uzupełnienia remontowe) mineralne z mieszanek gotowych i tynki systemowe
w ramach ocieplenia metodą lekką na mokro
Uwaga:
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Kolorystykę przebudowywanego obiektu należy uzgodnić z użytkownikiem, kolory uzupełnić na elewacji
wg istniejących.
Prace remontowe
a) ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- usunięcie najbardziej zdegradowanych tynków, i zabrudzeń oraz nawarstwień farb; ubytki tynku
uzupełnić zaprawami wapiennymi i ewentualnie wykonać częściowe zatarcie wyrównujące (szpachle
gipsowe), podłoże zaleca się zagruntować i pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi.
- poszerzenia otworów- należy wykonać nowe nadproża zgodnie z dyspozycją konstruktora.
b) WYKOŃCZENIE ŚCIAN - wg ustaleń użytkowników i zgodnie z przepisami i PN. Zalecenia ogólne :
(pomieszczenia suche )
- tynk gipsowy 1cm
- gruntowanie powierzchni
- pomalowanie ścian i sufitów .
(zaleca się zastosowanie dobrych jakościowo farb do wnętrz)
(pomieszczenia mokre )
- tynk cem-wapienny (na ostro)
- gruntowanie powierzchni
- hydroizolacja (folia w płynie)
- płytki ceramiczne na kleju
c) POSADZKI ISTNIEJACE KLATKI SCHODOWEJ (lastrico) (o ile pozostają)
Przewiduje się oczyszczenie schodów z trwałych zabrudzeń przy użyciu metod chemicznych,
mechanicznych i hydrodynamicznych (zmywać z zastosowaniem parownicy i metalowych szczotek.)
Rozmiękczone warstwy zmywać z użyciem czystej wody.
W miejscu ubytków zastosować preparat wzmacniający w zależności od zniszczeń. Przy większych
ubytkach, zwłaszcza miejsca narażone na utrącenia- zastosować fleki z materiału zbliżonego do
oryginału. Stosować środki atestowane. Zabezpieczyć powierzchnie impregnatem.
Alternatywnie:
- skucie lastrika na stopniach i korytarzach,
- zagruntowanie podłoża,
- wyrównanie nierówności cementową zaprawą szpachlową do posadzek,
- położenie płytek granitowych lub gresowych.
UWAGA:
Projekt uzupełniający zawiera zabezpieczenia i wzmocnienia wynikające z korekt funkcjonalnych,
przebić i wyposażenia technicznego.
Zakres robót dodatkowych:
a) elementy konstrukcyjne -wg części konstrukcyjnej
b) standardy techniczne i wykończeniowe – bez zmian (według projektu podstawowego), dodatkowo dla
potrzeb nowych elementów ujętych w projekcie uzupełniającym:
- kominy mocowane na połaci dachowej- atestowany system kominowy dwupłaszczowy, ocieplony,
nierdzewny w wylotem zabezpieczonym daszkiem i siatką p. owadom; Ø150
c) warstwy przegród budowlanych–bez zmian (według projektu podstawowego),
dodatkowo dla potrzeb nowych elementów ujętych w projekcie uzupełniającym:
a
wykończenie łazienki  płytki ceramiczne na pełna wysokość pomieszczenia;
 sufit podwieszony kasetonowy z ukrytą konstrukcją, dedykowany do pomieszczeń wilgotnych
 posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych (R12)
b
wykończenie szatni płytki ceramiczne do wys. 2m, powyżej gładź gipsowa i malowanie farbą emusyjną odporna
na szorowanie
 posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych (R10), cokolik z płytek do wys. 6cm
c
wykończenie składzika i portiera itp. gładź gipsowa i malowanie emulsyjne
 posadzka z płytek ceramicznych antypoślizgowych (R10), cokolik z płytek do wys. 6cm
d
wykończenie pom. biurowych
 gładź gipsowa i malowanie emulsyjne
 posadzka - wykładzina dywanowa, obiektowa, kasetonowa, listwa ścienna z wypełnieniem
wykładziną.
 w sekretariacie- sufit podwieszony kasetonowy z ukrytą konstrukcją
e
wykończenie korytarza biurowego-
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 powyżej wykładziny gładź gipsowa i malowanie farbą emusyjną odporna na szorowanie
 wykładzina PCV (identyczna z zastosowaną w klatce C ), wyprowadzona „półokrągło” na
ścianę na wys. 160 cm i zakończona listwą ozdobną.
 sufit podwieszony kasetonowy z ukrytą konstrukcją
f
wykończenie aneksu korytarza  płytki gresowe do wys. 2m, , powyżej gładź gipsowa i malowanie farbą emusyjną
 wykładzina PCV wyprowadzona „półokrągło” na ścianę na wys. 160 cm i zakończona listwą
ozdobną.
c) Prace remontowe– bez zmian (według projektu podstawowego),
dodatkowo dla potrzeb nowych elementów ujętych w projekcie uzupełniającym:
 w rejonie wyjścia z klatki A na poziom IIIp w celu pokonania nierówności :
1. skucie lastrika w zakresie 1m od drzwi ,
2. zagruntowanie podłoża,
3. wyrównanie nierówności cementową zaprawą szpachlową do posadzek,
4.położenie płytek granitowych lub gresowych.
 siatka zabezpieczająca otwarta przestrzeń pomiędzy biegami schodów.
 w korytarzach - montaż autonomicznych, bezprzewodowych czujek dymu z sygnalizatorem
akustycznym. Lokalizację, ilość należy ustalić pod nadzorem uprawnionej osoby w ramach
opracowania dotyczącego wyposażenia budynku w gaśnice, plany ewakuacyjne i instrukcję na
wypadek pożaru (orientacyjnie 30 czujek w budynku)
 nad toaletami, w korytarzach i nad sekretariatem przewidziano sufity podwieszone kasetonowe
o zakrytej konstrukcji montowane na wys. min. 2,5m nad posadzką. W pozostałych miejscach
podejścia instalacyjne należy maskować z wykorzystaniem systemu GK.
6. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:
Instalacje sanitarne:
 instalacja wod-kan.
- woda - rozbudowa instalacji wewnętrznej, nowa instalacja wody zimnej w systemie trójnikowym,
- ccw – przebudowa istniejącej i modyfikacja instalacji wewnętrznej,
- instalacja ciepłej wody będzie zasilana poprzez istniejącą kotłownię gazową zlokalizowaną na
parterze budynku, rozprowadzenia ciepłej wody w części projektowanej kondygnacji prowadzić
analogicznie do rozprowadzenia wody zimnej, podejścia do poszczególnych punktów
czerpalnych w bruzdach ściennych lub w posadzce.
- istn. instalacja hydrantowa zostanie przebudowana do nowego układu funkcjonalnego, zostaną
zamontowane hydranty DN 25 w szafkach hydrantowych, istalacja hydrantowa będzie zasilana
z przyłącza wody poprzez zestaw hydroforowy,
- kanalizacja sanitarna - rozbudowa instalacji wewnętrznej, ścieki z nowoprojektowanych
przyborów zostaną doprowadzone grawitacyjnie do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej,
cześć pionów w stanie istniejącym jest wykonana z żeliwa, należy wymienić materiał na PVC
i uszczelnić wszystkie połączenia, wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad
dach i zakończyć rurą wywiewną.
Roboty uzupełniające:
budowa nowych pionów wraz z modernizacją podejść,
dodatkowy pion hydrantowy i hydranty
 instalacja gazowa - nie przewiduje się rozbudowy i zmian
 instalacja c.o. - przebudowa istniejącej i modyfikacja zatwierdzonej instalacji
W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania, która zasilana jest z kotła
gazowego. Instalacja projektowana w przebudowywanej części budynku będzie zasilana
z istniejącej instalacji. Projektowaną instalację należy prowadzić w bruzdach ściennych i pod
stropem. Nie można prowadzić instalacji w posadzkach. Ogrzewanie w pomieszczeniach będzie
realizowane przez grzejniki zintegrowane wyposażone w głowice termostatyczne. W łazienkach –
grzejniki łazienkowe.
Roboty uzupełniające:
modyfikacja układu grzejników w związku z nowymi pomieszczeniami i zmianą geometrii
dotychczasowej.
 instalacja wentylacji mechanicznej – niezależnie od zatwierdzonej i realizowanej według projektu
pierwotnego centrali wentylacyjnej obsługującej poddasze, dla potrzeb wentylacji 2p (internatu)
zaprojektowana została instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepła.
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Centrala wentylacyjna stojąca umieszczona będzie na poddaszu w wydzielonym pożarowo
i akustycznie pomieszczeniu technicznym. Centrala będzie wyposażona w zestaw filtrów,
wentylatory, rekuperator, nagrzewnicę wodną oraz chłodnicę freonową.
Roboty uzupełniające:
a) wykorzystanie do wyciągów wentylacji mechanicznej istniejących murowanych przewodów
kominowych
b) wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewnej ciągłego działania opartą na lokalnej centrali
wentylacyjnej podsufitowej obsługującej:
 na parterze szatni
c) wentylację hybrydową z nawiewem przez nawietrzaki okienne i wyciągiem mechanicznym
opartym na lokalnej centrali wentylacyjnej podsufitowej obsługującej:
 na 1p pomieszczenia biurowe
d) wentylację hybrydową z nawiewem przez nawietrzaki okienne i wyciągiem mechanicznym
z wykorzystaniem wentylatora dachowego
 na parterze pomieszczenia sanitariatów i składzika
 na parterze pomieszczenie portiera zintegrowane z wentylacją biblioteki
e) Przykanaliki i spędzenia wentylacyjne należy wykonać z blachy ocynkowanej obłożonej wełną
mineralną i płytą GKF o klasie odporności ogniowej przegród oddzielajacych pomieszczenia,
których nie obsługują.
Dopływ świeżego powietrza zapewnią zamontowane na drzwiach, oknach i ścianach nawietrzaki.
Szczegóły w opracowaniu branżowym
Instalacje elektryczne - przebudowa:
 przebudowa istniejącej i modyfikacja zatwierdzonej instalacji.
W poprzednim etapie projektowym została wymieniona tablica elektryczna główna. Z niniejszej
tablicy przewiduje się wykonanie nowej instalacji zasilającej dla potrzeb zasilenia instalacji
elektrycznej piętra II oznaczonej TP2. Tablicę elektryczną na poddaszu TP2 projektuje się jako
tablicę w wykonaniu natynkowym przystosowaną do montażu aparatury modułowej.
Roboty uzupełniające
modyfikacja układu gniazd i oswietlenia w związku z nowymi pomieszczeniami , urządzeniami
wentylacyjnymi i zmianą geometrii ścian działowych.
Wykaz wykorzystanych przepisów
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r., poz.191),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu:
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem
oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. elektrycznych, wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44 –
ETAP I

strona
9/121

B-00.00
WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą
sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech
i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1,
obr.44.
Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącą
część dokumentów postępowania w sprawie zamówienia publicznego i należy je stosować przy
wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.
1.2.

Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu w sprawie
zamówienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robót
opisanych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
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Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego,
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz dokumentacją projektową i dokona własnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed terminem składania ofert
w postępowaniu.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrządzą Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę podczas wykonywania robót
i dostaw.
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy
podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Wykonawca zapozna się z miejscem budowy oraz projektem w postępowaniu i dokona własnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do zamawiania materiałów lub
określania zakresu prac, kosztorys winien być czytany łącznie z całością dokumentacji.
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń
zgodnie z dokumentacją na etapie postępowania.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi,
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy
Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają
się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.
Odpowiedzialność za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru
robót.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy,
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych.
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może
powodować przeciążeń istniejącej konstrukcji budynku.
1.5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany
przez któregokolwiek z jego pracowników.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
sporządzonej przez projektanta.
„Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone
w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane, oświadczenie
kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10
dni roboczych przed rozpoczęciem prac,
2) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy – Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac,
3) projekt organizacji robót,
4) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
5) program zapewnienia jakości.
1.5.3.2. Projekt organizacji robót
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót.
Powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót.
Podczas prac rozbiórkowych należy uwzględnić występujące uwarunkowania:
- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem,
- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności
i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi;
a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu
b/ środki ochrony osobistej
c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające
z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić
wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego, który będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów,
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów,
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
2. Materiały i urządzenia
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.4. Wariantowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Zamawiającego.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy, a który nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na
polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej Zamawiającego,
szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
UWAGA:
W zakresie robót należy uwzględnić:
1. Opracowanie, wykonanie i montaż Planów Ewakuacyjnych.
2. Montaż 30 autonomicznych czujek dymowych .
3. Montaż gaśnic
4. Montaż oznakowania ewakuacyjnego.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną
zgodnie z programem zapewnienia jakości.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek, badania i pomiary
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
skalkulowania wszystkich robót w porozumieniu z Zamawiającym.
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi instalacji,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
 odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
8.4.1. Zasady odbioru końcowego
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
 Protokoły odbiorów częściowych,
 Dziennik budowy (oryginał),
 Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodne z SST
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi
i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9.

Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość zadania
zawarta w umowie z Zamawiającym.
Cena powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- koszty mediów, energii niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,
- inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UWAGA:
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru.
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzór lub Zarządzający projektem należy rozumieć je jako Kierownik Projektu.
10. Przepisy związane
Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych
w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
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1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz.
2164) ,
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn.zm.),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn.
zm.).
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z późn. Zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),
11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany
Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238;
Dz.U.z 2009 r. nr 56 poz.462, Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z
2013 r. poz. 926).
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
GRUPA 451 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWĘ

B-01.00
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)
1.Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych w ramach budowy: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu
użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst.
ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych:
- przebicie w stropie nad klatką A dla wykonania klapy dymowej,
- przebicia otworów w stropach dla przeprowadzenia instalacji wentylacyjnej,
- poszerzenia otworów (nowe nadproża),
- likwidacja klatki B i wykonanie całkowicie nowych stropów w jej miejsce na poziomie stropu nad
parterem i Ip,
- ściany istniejące - usunięcie najbardziej zdegradowanych tynków, zabrudzeń oraz nawarstwień
farb;
- posadzki istniejące klatki schodowej (lastrico) - przewiduje się oczyszczenie schodów z trwałych
zabrudzeń przy użyciu metod chemicznych, mechanicznych i hydrodynamicznych alternatywnie - skuć
lastrika na stopniach i korytarzach,
- wywóz i utylizacja gruzu z rozbieranych elementów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów wymienionych w punkcie 1.3
należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów
składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych. Transport
materiałów z demontażu należy wykonać zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczeństwa
załadunku. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały z rozbiórek przed niekontrolowanym
wysypaniem lub utratą.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcę uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Metoda wykonywania prac rozbiórkowych - ręczna.
Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi:
a/ środki ochrony osobistej
b/ zabezpieczenie miejsca rozbiórek oraz ograniczenie ruchu w jego sąsiedztwie,
d/ zabezpieczenie elementów budynku, które mogą być narażone w trakcie robót rozbiórkowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą przejść szkolenie obowiązkowe w zakresie
BHP.
Materiały z rozbiórki należy wywozić na bieżąco nie dopuszczając do jego gromadzenia.
Elementy nadające się do odzysku jako surowce wtórne należy dostarczyć do właściwych punktów
odzysku materiałów, uzyskane środki ze sprzedaży stanowią własność Inwestora.
Przy robotach rozbiórkowych należy przestrzegać ustaleń zawartych w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Przerwy w pracy należy urządzać o tej samej porze dla wszystkich pracowników prowadzących
rozbiórkę.
Pod nieobecność na placu budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik, majster)
zabrania się pracy robotnikom bez nadzoru.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.
Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, wykonać ewentualne naprawy
chodników, dróg wewnętrznych itp.
UWAGA:
Robot rozbiórkowe i demontażowe powinny być prowadzone ze szczególną starannością i zachowaniem
zasad BHP, w sposób, który nie narusza konstrukcji budynku.
4. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek rozbieranych elementów,
gruzu oraz kompletności wykonania robót.
5. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest: m2 - stolarki, posadzek, okładzin ściennych, m3 – usuwanych ścian, przekuć
otworów, wywóz gruzu.
8.

Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9.
Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
10. Przepisy związane
1/ Rozporządzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U
z dn. 29 marca 1947 r., nr 30, poz. 128), w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa przy
robotach rozbiórkowych;
2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz zmiany Dz. U. z 2008
r. nr 108 poz. 690 i Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);
3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;
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4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz.1126);
5/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie
sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z
2004., nr 71 poz.649 oraz zmiana Dz.U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089),
6/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne.
7/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2003 r. poz. 1232
z późniejszymi zmianami),
8/ PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczeństwo, sygnały bezpieczeństwa. Wymagania ogólne,
projektowanie, badania.
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
GRUPA 452 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE

B-02.00
ZBROJENIE
(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)
1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach
inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego
z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze
w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2.

Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów
monolitycznych wg PW konstrukcji.
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z:
- przygotowaniem i montażem zbrojenia,
- przygotowaniem i montażem elementów stalowych,
- kontrolą jakości robót i materiałów.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST
B-00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5.
2.

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.1. Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje się stal klas i gatunków wg
dokumentacji projektowej - stal zbrojeniowa A I, AIIIN, A 0 średnice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej
prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
2.2. Akceptowanie użytych materiałów
Wszystkie
materiały
i
wyroby
powinny
mieć
zaświadczenie
o
jakości
zgodne
z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobrane odpowiednio do
wymagań projektowych. Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami
technicznymi w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację bazy dostawy. Wyroby
nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.
Jakość
wyrobów
hutniczych
powinna
być
potwierdzona
dokumentami
wg PN-EN 10204. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji
podlegają odbiorowi. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji
powinny :

Posiadać atesty hutnicze,

Mieć trwałe ocechowania,

Posiadać wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek ze znakami zgodnie z PN-H-01102,
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Spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
o Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-H-92120, PN-H-92203,
o Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-H-93000 i PN-H-93001,
o Dla kątowników równoramiennych wg PN-H-93401,
Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców atestów potwierdzających
spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału
oraz przechowywanie ich. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii materiałów.
Każda z części konstrukcji i pakiet podobnych części, w każdej fazie procesu wytwarzania, powinny być
jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być
oznakowana trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie
dopuszcza się znakowania przy pomocy przecinaka.
3.

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia oraz konstrukcji stalowych w konstrukcjach
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio
przeszkolone.
4.

Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.
Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1.

Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom norm, a klasy
i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.2
Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej
5.2.1. Czyszczenie prętów
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania.
Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać
4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się
przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie
o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.
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Kąt odgięcia

mm

45

90

135

180

8

-

1.0

1.0

1.0

10

0.5

1.0

1.0

1.5

12

0.5

1.0

1.0

1.5

14

0.5

1.5

1.5

2.0

16

0.5

1.5

1.5

2.5

20

1.0

1.5

2.0

3.0

22

1.0

2.0

3.0

4.0

25

1.5

2.5

3.5

4.5

30

2.5

3.5

5.0

6.0

32
3.0
4.0
6.0
7.0
5.2.4. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia
podaje tabela nr 2 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)
Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia
Haki półokrągłe, haki proste,
pętle
Rodzaj prętów

Średnica prętów

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane
Minimalne otulenie betonem prostopadłe do
płaszczyzny zagięcia
> 100 mm
> 50 mm oraz  50 mm oraz
oraz
> 3Ø
 3Ø
> 7Ø

Ø < 20mm

Ø20mm

Pręty gładkie

2,5 Ø

5Ø

10 Ø

10 Ø

15 Ø

Pręty żebrowane

4Ø

7Ø

10 Ø

15 Ø

20 Ø

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla
haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.3. Montaż zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
5.3.1.1
Zalecenia i wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe jest
wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany do
dziennika budowy.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej
bez segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu.
Odległości poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami
prętów powinny być nie mniejsze niż:
sI  Ø
sI  20mm
sI  dg + 5 mm
gdzie :
Ø – średnica pręta
dg – maksymalny wybór kruszywa
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż:
sI  1,5Ø
sI  30mm
sI  dg + 5 mm
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk.
Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między
prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego.
Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h  100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm.
5.3.1.2
Otulenie prętów zbrojenia
Zgodnie z projektem.
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać
odpowiednio do średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna
zapewniać bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę
przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu.
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co najmniej:
c  Ø lub Øn
c  dg + 5 mm
gdzie :
Ø – średnica pręta
Øn – średnica wiązki prętów
dg – maksymalny wybór kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze
i strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)
Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu
Klasa środowiska

1

2a

2b

3i4

5a

5b

5c

Minimalna
grubość otulenia
[mm]

15

20

25

40

25

30

40

Max stosunek w/c

0,65

0,60

0,55

0,50

0,55

0,50

0,45

Min
zawartość
cementu [kg/m3]

260

280

280

300

280

300

300

Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie
niższej niż wymagania dla środowiska klasy 1.
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym to grubość otulenia powinna wynosić co
najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1.
Łączenie prętów za pomocą spawania
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
 połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych
 połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
 połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,
 połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,
 połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym,
5.3.2.2.
Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.
Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscu
znacznych naprężeń.
Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni zewnętrznej
elementu.
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)
ls = lb,net  1  ls,min
Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008
ls,min  0,3 a1lb  200 mm
gdzie:
lb,net - wymagana długość zakotwienia
lb - podstawowa długość zakotwienia:
Minimalna długość kotwienia:
dla prętów rozciąganych
lb,min  0,3 lb  10Ø lub 100 mm
dla prętów ściskanych lb,min  0,6 lb  10Ø lub 100 mm
a = 1
dla prętów prostych
a = 0,7 dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia
betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3Ø
1 = 1 w strefie ściskanej
1 = 1 w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętów lub
odstęp między prętami a  10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b  5 Ø
1 = 1,4 w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów lub
odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
1 = 2,0 w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów
i równocześnie odstęp między prętami a < 10Ø lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5 Ø
5.3.2.3.
Skrzyżowania prętów
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi.
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze
strzemionami.
6.

Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia
Parametr
Zakresy tolerancji
Dopuszczalna odchyłka
Cięcia prętów
(L – długość pręta wg projektu)
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia
określonego w projekcie)
Usytuowanie prętów
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
wymagań projektu)

dla L < 6.0 m
dla L > 6.0 m

20 mm
30 mm

dla L < 0.5 m
dla 0.5 m < L < 1.5 m
dla L > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm
< 5 mm
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dla h < 0.5 m
10 mm
dla 0.5 m < h < 1.5 m
15 mm
dla h > 1.5 m
20 mm
a < 0.05 m
5 mm
odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi
a < 0.20 m
10 mm
prętami (a – jest odległością projektowaną
a < 0.40 m
20 mm
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)
a > 0.40 m
30 mm
b < 0.25 m.
10 mm
odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w
b < 0.50 m.
15 mm
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą
b < 1.5 m.
20 mm
grubość lub szerokość elementu)
b > 1.5 m.
30 mm
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:
średnice użytych prętów
dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno
przekraczać 3%
różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać  2 cm.
rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w
innych elementach 0,5 cm
różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od
dokumentacji projektowej o więcej niż  5 cm
otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych
powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania
odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością
elementu)

7.

Obmiar robót
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest:
- dla zbrojenia fundamentów, ścian, belek, podciągów, słupów , stropów, elementów stalowych – tona.
8.

Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach
- rozstawu strzemion
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
9.
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. Przepisy związane
Normy
PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,
PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal określonego zastosowania -- Gatunki
PN-EN 1992-1-1:2008
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty,
walcówka i drut do zbrojenia betonu
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju
PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-H-93215
Walcówka i pręty żebrowane ze stali klasy A-III do zbrojenia betonu.
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B-03.00
BETONOWANIE
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów w ramach
inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego
z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze
w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2.

Zakres stosowania
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem elementów monolitycznych zgodnie z PW konstrukcji.

1.4.

Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa,
działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania
i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST
„Wymagania ogólne” pkt.7.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
2.1.
Składniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i ścianach);
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną
z wymaganiami norm.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej
pełnych badań.
2.1.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Jeżeli wodę do betonu
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań.
2.2.
Domieszki i dodatki do betonów
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane
przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.
2.3.
Beton
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez
wibrowanie.
Konstrukcje żelbetowe wylewane:
- beton C20/25,
- beton podkładowy C8/10.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną
technologią.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
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o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej
długości.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
4.1. Deskowania
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem
i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych
tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. przy temp. +15C
- 70 min. przy temp. +20C
- 30 min. przy temp. +30C
4.2.1 Ogólne zasady transportu
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować :
naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się
do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody
na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
zanieczyszczenia,
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu
i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić 1 cm przy stosowaniu
stożka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku;
w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania,
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.
4.2.2 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do
300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości
betonowania.
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym
możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.
Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki
betonowej.
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane
na ciśnienie hydrauliczne.
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie
próbnych przepompowań.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną
powierzchnię
przewodów
i
przetłoczyć
przez
me
zaprawę
cementowo-wapienną.
W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz.
przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany.
Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki
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betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób
określony w instrukcji producenta danego urządzenia.
4.2.3 Zalecana odległość przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca
się przyjmować następujące odległości :
do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej
i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez
mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30C.
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym
wyżej wymaganiom.
5. Wykonanie robót
5.1.
Wytwarzanie betonu
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-206-1.
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze,
o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe.
Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu
wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków
napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane
w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie
poniżej 0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję
na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić
szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy
średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu
poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy
betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,55).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się
badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych
w odpowiednim punkcie.
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:
 stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości;
 zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę
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betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od
wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia
skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.
5.2.
Jakość betonu
W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego należy zwrócić
uwagę na staranne wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu była gładka,
bez raków czy nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu.
5.3.
Wykończenie powierzchni betonowych
Powierzchnie uformowane
Powierzchnie niewidoczne:
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu
robót.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być
tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady
w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone
elementy metalowe.
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających
się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).
Naroża elementów konstrukcji żelbetowej (słupów, ścian, belek, trybun) należy zakosować, aby zapobiec
ich obtłukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizować umieszczając w narożach szalunków
listwy.
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych
Powierzchnie niewidoczne:
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić,
aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie
służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej.
Powierzchnie widoczne:
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyżej dla
powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy
w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne
naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni.
5.4.
Wykonanie deskowania
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PNEN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,
PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007

Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania,
sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne,
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być
zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich
usunięcia bez zniszczeń betonu.
Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni
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betonu).
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku
15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania
o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową
dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz
przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
środkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane
wodą.
5.5.
Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie
i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie
armatury itd.,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu,
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed
betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być
usunięta.
5.5.1. Zalecenia ogólne
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę
i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie
może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu
na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna
przekraczać 3 m.
Słupy mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 3,5 m.
W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy
stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki
betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone
w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków
ogólnych:
w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,
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w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,
w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona
przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, .
w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie
ręczne za pomocą sztychowania.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót,
w którym powinny być podane:
data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części
budowli,
wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a następnie wyniki i terminy badań,
temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie.
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą
cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach,
które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną
i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0 cm pod wykończoną
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe,
elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów
stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie).
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania się wyładunku
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą
tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru może,
jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw.
W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.
5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza
w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej
i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów
pogrążalnych.
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki
betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator
w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwójnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów
powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.
Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
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Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu
zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu.
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów
i montażu zbrojenia.
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę
poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.
5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Układanie mieszanki betonowej ścianach
Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami
o wysokości nie przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami. Zagęszczanie mieszanki betonowej musi następować w odcinkach betonowania nie
dłuższych niż 1,5m.
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej
wysokości kondygnacji lub 3 m.
Słupy - o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również
o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być
betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu
mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie.
Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm
i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie.
Układanie mieszanki betonowej w belkach
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia - przy wykonywaniu belek, mieszankę
betonową układać warstwami o grubości do 40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za
pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi,
Belki związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po
upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian.
Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być
dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza
się ich betonowanie niezależnie od płyt.
5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje
A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki
sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji.
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odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor
nadzoru nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej
części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt
w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie
z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być
usunięte przed rozpoczęciem betonowania.
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy
niż 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
ułożonego betonu.
B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą
membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki
należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.
5.6.
Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej,
a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa
odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed
stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na
powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.
-

6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- szalunków
- zbrojenia
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących
- cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
- dokładności prac wykończeniowych
- izolacji powierzniowych
- pielęgnacji betonu.
6.1.
Deskowania
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami
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wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale
dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.
6.2.
Wymagane właściwości betonu
6.2.1. Jakość betonów
Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru:
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c)
rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków
i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e)
wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach
w kształcie sześcianu o bokach 15 cm,
f)
określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być
wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,
c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości
materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki powinny być pobrane
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego
i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem
przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki
z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu,
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom
w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej
wymienionych rodzajów betonu:
betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
próbek,
betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium
Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli
z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na
ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak
z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od
wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do
wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
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Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest
wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku
tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach :
zmniejszenie modułu sprężystości 20%
utrata masy 2%
rozszerzalność liniowa 2%
współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania
Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3.
Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub
betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :
konsystencja mieszanki betonowej,
zawartość powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymałość betonu na ściskanie,
nasiąkliwość betonu,
odporność betonu na działanie mrozu,
przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności
i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba
za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie
mniejszą niż 2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać
bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany.
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania
mieszanki nie powinna być większa niż:
1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,
2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest
porowatość zagęszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance
betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN-206-1 nie powinna przekraczać:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,
przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających:
Uziarnienie kruszywa [mm]
0 – 16
0-31.5
Zawartość
Beton narażony na czynniki
3.5 do 5.5
3 do 5
powietrza
atmosferyczne
Beton narażony na stały dostęp
[%]
3.5 do 6.5
4 do 6
wody przed zamarzaniem
6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli
jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3
betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na
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partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie
w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-EN-206-1 .
Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja.
6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej
oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN-EN206-1
6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach
wyciętych z konstrukcji.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-EN-2061.
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
5000 m3 betonu.
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-EN-2061.
6.4.
Dokumentacja badań
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od
daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno
zawierać następujące dane merytoryczne:
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników
oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się
w konstrukcji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1.
Zakres badań
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:
- materiałów,
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia
i pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe},
a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki
odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle
odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”.
6.5.2.
Badanie materiałów
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy,
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych.
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi dopuszczającymi dany
materiał do stosowania w budownictwie.
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Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
6.5.3.
Badanie deskowań
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.
Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na
sprawdzenie z wymaganą dokładnością.
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych.
6.5.4. Badania konstrukcji
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność
z projektem
otworów
i
kanałów
wykonanych
w
konstrukcjach,
prawidłowość
ustawienia
części
zabetonowanych,
prawidłowość
wykonania
szczelin
dylatacyjnych,
prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych
oględzin
powierzchni
betonu
lub
dodatkowo
za
pomocą
nieniszczących
metod
badań,
- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować
więcej niż 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte.
6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać
za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik
ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją..
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badań.
7. Obmiar robót
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – ławy, belki, słupy oraz
1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty, ściany.
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
Normy
PN-EN-206-1:2003
Beton. Cz.1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
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PN-EN 197-1:2002
Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 13670:2011
Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN-206-1:2003/Ap:2004
Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN-107-1:2012
Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – cz.3:Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-6:2011
Metody badania cementu – cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-EN-1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
PN-EN 12620:2004
Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.1:Pobieranie próbek
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.2:Badanie konsystencji metodą opadu stożka
PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.3: Badanie konsystencji metodą opadu Vebe
PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji metodą oznaczania
stopnia zagęszczalności
PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.5: Badanie konsystencji metodą stolika
rozpływowego
PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość
PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu – cz.2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań
PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań
PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek
do badań
PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu
wiązania.
PN-EN 480-4
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.
PN-EN 480-6
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza
w podczerwieni.
PN-EN 480-8
Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej
substancji.
PN-EN 480-10
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-111:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 19931-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
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B-04.00
ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)
1. Wstęp
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych w ramach inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą
sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech
i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1,
obr.44.
1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3.

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie ścian:
- ścianki wewnętrzne murowane – cegła kratówka 25cm (alterantywnie bloczek silikatowy akustyczny
20cm) oraz odpowiednio cieńsze 12cm - kratówka lub pustak ceramiczny 11,5cm na zaprawie
cementowo-wapiennej,
- dodatkowe przebia dla drzwi w ścianach – montaż nadproży w oparciu o elementy prefabrykowane np.
POROTHERM 11.5 lub równoważne,
- dodatkowe przebia dla wentylacji – montaż nadproży w oparciu o elementy prefabrykowane np.
POROTHERM 11 lub równoważne,
- nieduże odcinki ścianek działowych gr.15 - z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej
systemowej.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
Bloczki z betonu komórkowego wg wybranego producenta.
2.3.
Bloczki silikatowe lub cegły kratówki wg wybranego producenta.
2.4.
Nadproża w oparciu o elementy prefabrykowane np. POROTHERM lub równoważne,
2.5.
Zaprawy klejowe systemowego wg wybranego producenta.
2.6.
Zaprawy budowlane
Marka i skład zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania ścian., powinny spełniać
wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania
dotyczące
zapraw
murarskich
ogólnego
przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy
Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
„Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje
i muł.
Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:
- nie może zawierać domieszek organicznych,
- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
średnioziarnisty 0,50-1,00 mm.
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:
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Cement

portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy
nie będzie niższa niż +5oC zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów murowych
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie
więcej niż w 3 warstwach.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
5. Wykonanie robót murowych
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione
końcowe.
Elementy murowane układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
zwłaszcza w okresie letnim, należy bloczki przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 25 cm (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:
- zakończyć roboty stanu surowego,
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.
5.2. Mury z bloczków
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloczki nie osiadły
pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków na narożnikach
ścian.
Bloczki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie
bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym.
Po ustawieniu blozków w narożnikach budynku rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia
warstwę.
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
ułożenia pierwszej warstwy.
Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez „wyciągania” narożników
budynków. Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne
wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami przewiązujących
prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki prostopadłe w co 2
warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.
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Ściany z bloczków można murować ściany w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, pod
spełnieniu dodatkowych wymagań:
- bloczki nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte
- do murowania stosuje się zaprawę klejową systemową
- decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub
inspektor nadzoru biorąc na siebie odpowiedzialność za wydaną decyzję.
Uszczelnienia
Ściany należy zakończyć ok. 10-15mm poniżej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
ścianki spowodowanym ugięciem stropu. Po wymurowaniu ścianki, szczelinę należy wypełnić masą
trwale plastyczną.
6. Kontrola Jakości Robót
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych
należy do Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi
zasadami wiązania.
W szczególności podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- badanie materiałów
- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i narożnikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi
muru
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł
- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych
i drzwiowych
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających
6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości
i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów
oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm.
Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.
6.2.2 Badanie materiałów
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń
kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi
normami.
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem.
6.2.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową
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należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają
wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw.
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru.
W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić
oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości
krawędzi muru
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach
w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią
muru.
6.2.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków
Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy
budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.2.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką
milimetrową.
6.2.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic
okiennych i drzwiowych
Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.
6.2.10
Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających
Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami
podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki
sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii
muru i doprowadzenia do zgodności z normą.
6.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.
Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia.
Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych wymiarów
w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.
7.3. Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
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9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
Normy
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu
powszechnego użytku
PN-EN 413-1:2011
Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 772-1:2011
Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie wytrzymałości na
ściskanie
PN-EN 772-11:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji wody
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji
wody elementów murowych ceramicznych
PN-EN 772-16:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów
PN-EN 1745:2012
Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych
PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie
PN-EN 1996-2:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie
PN-EN 998-1:2004
Zaprawa tynkarska
PN-EN 998-2:2004
Zaprawa murarska
PN-B-10104:2005
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy
o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy
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B-05.00
KONSTRUKCJE STALOWE
(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót elementów konstrukcji stalowych w ramach inwestycji: Przebudowa wraz
z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst.
went. mech i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr
ewid. 60/1, obr.44.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu montaż konstrukcji stalowych:
- wzmocnienie istniejących nadproży,
- przebicia lub poszerzenia otworów - nadproża z profili HEB120,
- belki stalowe z profili walcowanych HEB160, HEB 260.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały:
Stal konstrukcyjna profilowa – S235,
Łączniki stalowe ze stali S235 – cynkowane lub malowane antykorozyjnie.
Śruby klasy min. 4.8.
Wszystkie
materiały
i
wyroby
powinny
mieć
zaświadczenie
o
jakości
zgodne
z normą PN-EN 10204:2006.
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobrane odpowiednio do
wymagań projektowych.
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi w sposób
umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację bazy dostawy.
Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od dostawców atestów potwierdzających
spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału
oraz przechowywanie ich. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej partii materiałów.
Konstrukcję wsporczą zadaszenia stanowią słupki stalowe z rur okrągłych zakotwionych w stopach
fundamentowych oraz belki stalowe rozpięte pomiędzy słupkami stanowiące podparcie płyt zadaszenia.
2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie:
Stal konstrukcyjną zabezpieczyć antykorozyjnie i p.poż wg zaleceń konstruktora.
Kolor ostateczny ustalić z użytkownikiem.
3. Sprzęt
Do wykonania robót montażowych konstrukcji Wykonawca powinien wykazać się możliwością
korzystania ze specjalistycznych maszyn i narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań
technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport
4.1.Transport od dostawcy i składowanie stali profilowej
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali profilowej powinny odbywać się
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali powinny być utrzymywane w stanie
suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
4.2. Transport na miejsce montażu
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub
uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze
wzglądu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków montażowych.
Ze wzglądu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio
usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe
czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy śrub montażowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być
przewożone w zamkniętych pojemnikach.
4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku
Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez
Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu
budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji.
4.4.Likwidacja uszkodzeń transportowych
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy stalowe są kompletne
i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, koszt prac ponosi Wytwórca
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów
technicznych.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji oraz zgodnie
z PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana
w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w PN-S10050:1989, przy czym rozróżnia się wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od
innych wymiarów, podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne
funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
5.3 Dopuszczalne odchyłki od linii prostej
Dopuszczalne odchyłki od linii prostej elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od
podpory do podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm.
Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe.
5.4 Dopuszczalne skręcenie przekroju
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie
punktów przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm.
5.5 Czyszczenie powierzchni i brzegów
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów
w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowych.
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką. zabezpieczone. Wykonanie czynności związanych
z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być
przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.
5.7 Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji
i udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew.
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem
technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może
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bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach
drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien
zapewnić: jej stateczność i nieodkształcalność, dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, dobrą
widoczność oznakowania elementów składowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód
opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej
jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy
innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność
i wytrzymałość.
5.8 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być
podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie
na wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana
załoga).
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione
przez Inżyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót
5.9 Montaż
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy obliczeniowej stanów montażowych
konstrukcji stalowej. Również Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić
projekt do zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Połączenia stalowe i montaż elementów wykonać zgodnie z normami: PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-112:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN
1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007

oraz PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania
podstawowe.
odwodnienia typu wewnętrznego.
5.10 BHP i ochrona środowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie
środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie może nakazać wykonania czynności,
których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robot,
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.
Odbiory częściowe
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu się
z programem wytwarzania konstrukcji i programem montażu.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową dla montażu konstrukcji stalowej jest 1 tona, dla zabezpieczeń konstrukcji
p.poż. 1 m2 .
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją
Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
NORMY:
PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-111:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-14:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-EN 10204:2006
Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987 Cechowanie stalowych półproduktów i wyrobów hutniczych
PN-H-93000:1984
Stal węglowa i niskostopowa -- Walcówka i pręty walcowane na gorąco
PN-EN ISO 5261:2002
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-EN 22553:1997
Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne
przedstawianie na rysunkach
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich. Cz.3: zasady projektowania
PN-EN 1090-1:2010+A1:2012
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cz.1:zasady
zgodności elementów konstrukcyjnych
PN-EN 287-1:2011
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale
PN-EN 499:1997
Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Oznaczenie
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1:
Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu.
PN-EN ISO 2560:2010
Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania
łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Klasyfikacja.
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B-06.00
DACH i OBRÓBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych)
1.
WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji
przeciwwilgociowych, warstw izolacyjnych oraz obróbek blacharskich na dachu w ramach inwestycji:
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem
oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul.
Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie warstw pokrywczych dachu, kominów, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
W etapie 1 dotyczy to uzpełnień pokrycia dachowego po montażu klapy dymowej w klatce
schodowej A.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2 Stropodach T1 gr. 35 cm - wsp. U = 0,144 W/m2K (Umax<0,18W/m2K) REI 60
- blacha fałdowa
2,5 cm
- papa asfatowa
0,5 cm – wg SST B-07.00
- deskowanie pełne
2,5 cm istniejące
- pustka wentylowana
4,5 cm
- membrana wysoce paro przepuszczalna
– wg SST B-07.00
- wełna mineralna (λ≤0,032W/mK)
12,0cm – wg SST B-07.00
- wełna mineralna(λ≤0,032W/mK)/ profile Rigips C100 10,0cm – wg SST B-07.00
- folia poletylenowa paroizolacyjna
– wg SST B-07.00
- płyty ognioodporne 2 x GKF 15 mm
3,0 cm
( ogniochronna /EI60/ i w pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo przeciwwilgociowa )
Uwaga :
- elementy drewniane zabezpieczyć atestowanymi preparatami przeciw grzybom, owadom
i p.poż. do stopnia stopnia NRO /nie rozprzestrzeniania ognia/
- przekrycie dachu zabezpieczyć do stopnia EI 60 /skuteczne oddzielenie od palnej
konstrukcji dachu/
- połączenia hydroizolacji z innymi materiałami - zgodnie z dyspozycjami producenta
- elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
- profile nośne stalowe zabezpieczyć do stopnia R30 (dach) i R60 (stropy) farbami
pęczniejącymi lub płytami ogniochronnymi
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zapewnić nawiew i wywiew pustki wentylowanej stropodachu z użyciem kominków,
kształtek lub odpowiedniego wykształcenia blachy kalenicowej,
wloty i wyloty wentylacji i szczelin odpowietrzających zabezpieczyć siatkami p.owadom.

2.3 Kominy
atestowany system kominowy lub rura ocynkowana Ø150 omurowane cegłą pełną
6,5cm (EI60),
kominy ze stali nierdzewnej dwupłaszczowe z ociepleniem pianką poliuretanową lub
wełną
kominy - przekładane lub remontowane należy wykonać jako murowane lub
dwupłaszczowe-nierdzewne i obmurować lub obudować GKF (EI60).
Czapy, daszki, zabezpieczenia przeciwko ptakom i owadom-normatywnie.
2.4 Blacha trapezowa lub płaska z łaczeniem na rąbek stojący podwójny.
Blacha ocynkowana powlekana gr. min. 0,55 mm.
2.5 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych i obróbki blacharskie:
Rury spustowe wewnętrzne należy maskować systemem GK.
Dach należy wyposażyć w atestowane drabinki przeciwśniegowe i dojścia kominiarskie.
Klamry lub drabiny do wyjść na dach (o ile wystąpią) - stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, lub
aluminiowe ; malowane na biało, trwale zamocowane do ściany , powyżej wys. 3 m zabezpieczone
obręczami ochronnymi. rozwiazania systemowe.
2.6 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę
Materiały do dachów mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST,
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania
kruszyw, pap i innych),
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
3 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producentów.
Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów:
 stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,
 przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe
 ruchome tj.: żuraw budowlany, koparki przedsiębierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki
 Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i
pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.
 Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:
 wymagań użytkowych
 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
 częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego
 przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.
4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2 Transport materiałów
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu oraz
wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinny być zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
- ilości przewożonego materiału
- sposobu jego układania na środku transportowym
- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu
używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne
z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.
5

Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie
warunki w jakich będą wykonywane dachy i obróbki blacharskie.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Izolacje przeciwwilgociowe – przygotowanie podkładu:
- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.
- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5°C.
5.2. Pokrycie z blachy
Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do pokrycia blachą. Roboty
blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej -150C.
Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach.
Wyroby z blachy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002.
Blachę przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą
piły nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających
podczas cięcia wysoką temperaturę. Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady
mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach.
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu
uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe podczas transportu i montażu należy zamalować farbą
zaprawową. Wywiewki kanalizacyjne wystające ponad dach uszczelnia się gumowymi kołnierzami, które
dopasowuje się do profilu blachy.
5.3. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż –
150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych
i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Materiały dachowe - izolacyjne
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu
budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
dla dachu – 1 m2 warstw dachu, bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez
urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5
m2.
dla obróbek blacharskich – 1 m2.
dla rur spustowych – 1 mb.
7.2 Ilość robót
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt. 8..
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02361:2010
Pochylenia połaci dachowych
PN-EN 14783:2013-07
Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone
do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin
wewnętrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania
PN-EN 612:2006
Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrągłym usztywnionym obrzeżem
przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład
PN-EN 1462:2006
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie -Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachów
PN-EN 15976:2011
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie emisyjności
PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości wyrobów
podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
PN-ISO-9000
(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
GRUPA 452 – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

B-07.00
IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji w ramach
inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego
z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze
w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PAROIZOLACJI i WIATROIZOLACJI
 izolacja przeciwwilgociowa - fundamentów i ścian zewnętrznych w gruncie - papa termozgrzewalna
lub zaprawy uszczelniające,
 izolacja przeciw wodna pomieszczeń sanitarnych: folia w płynie (na posadzce i do wys. 15cm - trzy
warstwy; na ścianach do wys. 200cm od posadzki - jedna warstwa)
 paroizolacja - z ekranem aluminiowym ułożenie na zakład 20cm klejony klejem poliuretanowym
 papa asfaltowa pod pokrycie z blachy,
 membrana wysoce paro przepuszczalna – izolacja stropodachu.
IZOLACJI TERMICZNYCH:
 styropian do dociepleń o oporze cieplnym przynajmniej na poziomie λD=0,032W/mK - na posadzki
EPS100, na ściany EPS80,
 styropian akustyczny - w podłodze pływającej, dedykowany do podłóg pływajacych styropian
akustyczny EPS100
 wełna mineralna o oporze cieplnym przynajmniej na poziomie (λ≤0,032W/mK)
 polistyren ekstrudowany o oporze cieplnym przynajmniej na poziomie λD ≤0,031W/mK.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
Materiały
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne
Masa izolacyjna – elementy betonowe posadowione w gruncie
Dane techniczne:
Baza - dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca zbrojona włóknami,
Temperatura stosowania
+ 5 ºC do + 30 ºC
Temperatura podłoża
+ 5 ºC do + 30 ºC
Podłoże
mur, beton, tynk
Zużycie
woda bezciśnieniowa - 4kg/m2 ok. 3mm
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woda ciśnieniowa - 5kg/m2 ok. 4mm
Czas mieszania
ok. 1 do 2 minut
Czas obróbki
ok. 120 do 180 minut
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6
> 2 mm
Izolacje zabezpieczyć wtapiając w jej powierzchnie włókninę polipropylenową o wysokiej odporności na
rozrywanie, ponadto charakteryzującą się odpornością na wszystkie występujące w gruncie substancje
szkodliwe jej specjalna struktura gwarantuje trwałe połączenie z warstwą uszczelniającą oraz wspomaga
wysychanie.
Dane techniczne:
Baza:
100% polipropylenu, hydrofobowa
Barwa:
naturalnie biała
Masa:
70 g/m2
Siła zrywająca wg
DIN 53 857 – podłużna 147 N/5 cm – poprzeczna 105 N/5 cm
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53 857 - podłużne 144 % - poprzeczne 144 %
Uszczelnienie przerw roboczych
Pęczniejąca taśma do uszczelnień przerw roboczych w konstrukcjach betonowych stosowana jest do
wewnętrznych uszczelnień w konstrukcjach betonowych, które stale lub okresowo podlegają obciążeniu
wodą. Nadaje się do stosowania w obszarach o zmiennym poziomie wody. Przerwy robocze można
wykonać do głębokości zabudowy wynoszącej max. 8 m, tak aby nie przepuszczały wody pod ciśnieniem.
Dane techniczne:
Baza:
TPE (Elastomery termoplastyczne)
Forma:
elastyczna taśma pęczniejąca o profilu prostokątnym
Barwa:
czerwona
Gęstość: 1,25 g/cm³
Wymiary: 5 x 20 mm
Początek pęcznienia przy obciążeniu wodą: ok. 6 h
Zdolność pęcznienia: (woda demineralizowana) ok. 50% po 2h; ok. 460% po 24h; ok. 850% po 8d
Ciśnienie pęcznienia: ok. 1,06 N/mm²
Toksyczność:
brak
Reakcja na ogień:
klasa E wg PN EN 13501-1
Wodoszczelność zainstalowanej taśmy:
- szerokość spoiny 0,25 mm: 2 bary
- szerokość spoiny 1,0 mm: 1,5 bara
Folie paroizolacyjne wg wybranego producenta systemu
stosowane jako ochrona konstrukcji dachu i izolacji cieplnej przed wilgocią z wnętrza.
Folie paroizolacyjne układa się od strony pomieszczeń ogrzewanych między izolacją cieplną, a płytami
gipsowo-kartonowymi, dzięki czemu para wodna nie przedostaje się do wewnątrz konstrukcji dachu czy
ścian.
Folia paroprzepuszczalna wg wybranego producenta systemu
Zadaniem folii dachowych jest ochrona konstrukcji dachu oraz jego izolacji termicznej przed wiatrem
i wilgocią. Krople deszczu lub płatki śniegu są nawiewane pod pokrycie dachowe, ale wilgoć spływa po
folii i nie czyni szkód. Jednak podstawową cechą folii dachowych jest to, że przepuszczają one parę
wodną przenikającą z wnętrza budynku, dlatego nazywane są foliami paroprzepuszczalnymi.
Folia przepuszcza parę wodną tylko w jedną stronę, dlatego, przy zastosowaniu należy zwrócić uwagę,
którą stroną jest ona kładziona, bo położona nieprawidłowo, nie będzie spełniać swojego podstawowego
zadania. Od tego, jak dużo pary wodnej dany rodzaj folii przepuszcza zależy czy potrzebne jest
pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pod pokryciem.
Folie dachowe niskoparoprzepuszczalne, zwane często foliami wstępnego krycia (FWK) są alternatywną,
lekką powłoką pośrednią pod pokrycia dachów spadzistych i zastępują wcześniej stosowane deskowanie
dachu i krycie go papą pod ostateczne pokrycie dachowe.
Papy termozgrzewalne wg wybranego producenta systemu
2.3.
Materiały do izolacji termicznych i akustycznych
Płyty styropianowe
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie .
Płyty styropianowe:
- EPS100 – ocieplenie posadzek.
- EPS80 – ocieplenie ścian
- dedykowany do podłóg pływajacych styropian akustyczny EPS100.
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niż
5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być
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jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian
winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. Płyty styropianowe mogą być
stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. Można je przyklejać lepikiem
asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na
działanie rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie
wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ= 0,032 W/mK (w temp. 10°C )
Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane na dwa sposoby: na zakładkę lub na piórowpust.
Szczegółowe wymagania dotyczące styropianów określone są w aprobatach technicznych ITB
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie.
Polistyren ekstrudowany
służący do wykonywania ociepleń elementów budowli posadowionych w gruncie.
Dane techniczne:
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ≤0,031 W/mK (w temp. 10°C)
Szczegółowe wymagania dotyczące styrodurów określone są w aprobatach technicznych ITB
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie.
Wełna mineralna
Dane techniczne:
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ≤0,032W/mK
Szczegółowe wymagania dotyczące wełny szklanej określone są w aprobatach technicznych ITB
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie.
UWAGA: grubości izolacji zgodnie z projektem architektury
Łączniki do materiałów izolacyjnych
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji składają się
z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczać się:
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
- małą gęstością objętościową,
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania,
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością
ogniową.
3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów
poszczególnych materiałów.
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego
i elektronarzędzi.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez
producentów.
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Preparaty do gruntowania dostarczane są w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
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- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisów przewozowych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.
5.2. Izolacje p. wodne i przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części
fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy
i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich
narzędzi np. ręcznej szlifierki.
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie
przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków
i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować)
zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia
powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.
5.2.2. Gruntowanie podłoża
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły
dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed
opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie.
W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez zapewnienie
odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności
od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w
stosunku objętościowym 1 : 10.
5.2.3. Wykonanie izolacji powłokowej
Po wyschnięciu powłoki gruntującej wykonać właściwe uszczelnienie. Żeby zapobiec tworzeniu się
pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach profilowanych
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) masą izolacyjną.
Szpachlowanie wypełniające musi wyschnąć zanim będzie można rozpocząć następny etap prac.
Nakładanie uszczelnienia z masy izolacyjnej należy wykonać w co najmniej 2 procesach roboczych.
Grubość naniesionej warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 4mm. Masa izolacyjna osiąga
swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu.
W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki
tynkarskiej wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo zastosować zacienienia.
Przy prowadzeniu prac izolacyjnych należy uważać aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda. Nie
powinno się również pozostawiać izolacji na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio
na wykonana izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego.
Dopiero po zakończonym procesie związania i wyschnięcia masy izolacyjnej można przystąpić do
przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych (nie wolno kleić płyt ochronnych i izolacyjnych do nie
wyschniętej masy izolacyjnej). Wykonaną powłokę izolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
warstwą z płyt styropianowych EPS 100 gr. min. 2cm lub warstwą z płyt polistyrenowych XPS grub. min.
2 cm.
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną
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wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji
rurowej.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną
naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją powierzchniową.
Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego
materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału nie można
wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniającej następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2
uszczelnianej po-wierzchni.
5.2.4. Izolacje z folii
Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.
Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podkładu.
Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze
na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów
zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie
klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie
mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać
stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.
5.3. Izolacje termiczne i akustyczne
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź
zarobową. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną
w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej
ilości warstw płyt.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie
zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.
Przygotowanie podłoża
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą
cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,
Klejenie płyt na styk do podłoża
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na
cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia
się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt.
Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.
Ocieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie
dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej
powierzchni.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
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Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
8.2. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:
- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robót,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.
8.3. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:
- odbiory międzyfazowe (częściowe)
- odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:
- jakości materiałów
- podkładu pod izolację
- każdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,
- poprawności zagruntowania podkładu,
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:
- ciągłości warstwy izolacyjnej
- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez
izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń,
niedoklejenia zakładów itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się –
aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością
wydłużeń lub skurczów.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,
- występowania ewentualnych uszkodzeń,
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.
8.4. Odbiór izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
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W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- naprężenia ściskające płyt,
- klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
PN-EN 13859-1:2014-06
Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów
podkładowych. Cz.1 Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia
dachowe
PN-EN 13859-2:2014-06
Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów
podkładowych. Cz.1 Wyroby podkładowe do ścian
PN-EN-13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe (PS-E).
PN-EN 13162:2009
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2009
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN ISO 9229:2007
Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia.
PN-EN ISO 6946:2008
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-EN 13501-1:2008
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
PN-EN 822:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości
i szerokości.
PN-EN 1602:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości
pozornej.
PN-EN 1608:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na
rozciąganie równoległe do powierzchni czołowych.
PN-EN 1609:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej
nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.
PN-EN 12430:2000
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod
obciążeniem punktowym.
PN-EN 1107-2:2002
Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności
wymiarów.
Norma ISO
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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S-08.00
WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.
(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji centralnego ogrzewania i dla inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu
użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst.
ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana
w tytule dokumentacji.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót przy montażu
instalacji centralnego ogrzewania.
Projektowana instalacja w przebudowywanej części budynku będzie zasilana z nowego pionu
poprowadzonego z pomieszczenia kotłowni do przebudowywanych kondygnacji.
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące
robót podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej
specyfikacji technicznej.
2.2. INSTALACJA C.O.
W skład instalacji centralnego ogrzewania wchodzą:
 rurociągi rozprowadzające,
 armatura odcinająca,
 grzejniki
 regulacje grzejników – zawory termostatyczne,
 odpowietrzenie instalacji
 regulatory ciśnienia na pionach instalacji c.o.
- przewody instalacji z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową wybranego systemu, łączone za
pomocą złączek i kształtek systemowych zgrzewanych.
- elementy grzejne:
- grzejniki stalowe płytowe naścienne zintegrowane z zestawem przyłączeniowym, z głowicą
termostatyczną, zaworem odpowietrzającym,
- grzejniki łazienkowe w toaletach.
- armatura:
- na rurociągach rozprowadzających - zawory odcinające kulowe,
- zawory termostatyczne i podpionowe.
Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy zostaną wykonane zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów,
 dopuszcza się nie instalowania przepustów, o których mowa w powyższym punkcie, dla
pojedynczych rur instalacji ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń
higieniczno – sanitarnych,
 przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60,
powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.
3.

SPRZĘT
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Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazać się
możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań
technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. Montaż rurociągów stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych . Do robót montażowych
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych/
podnośnikami nożycowymi.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
 Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla
pozostałych branż.
5.2. Instalacja c.o.
 Montaż grzejników ściśle wg instrukcji ich producentów. Grzejniki należy wyposażyć w zawory
odcinające kątowe z funkcją napełniania i opróżniania oraz wkładki zaworowe i głowice
termostatyczne. Grzejniki łazienkowe należy wyposażyć w zawory termostatyczne proste z nastawą
wstępną i głowicą termostatyczną oraz w zawory odcinające kątowe. Regulacja grzejników za
pomocą nastaw wstępnych wkładek zaworowych
 Montaż rurociągów
wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu. Połączenia rur za
pomocą zaciskarek poprzez zaprasowywanie złącz
 Punkty stałe, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie ściśle wg wytycznych
Producenta systemu
 Kompensacja wydłużeń rurociągów, wykonanie kompensatorów i ich wymiarowanie ściśle wg
wytycznych Producenta systemu
 Wszystkie przewody instalacji prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji
 Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany) należy wykonać w tulejach ochronnych
stalowych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie, wystających co
najmniej 1 cm od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją ochronną należy
wypełnić materiałem elastycznym zapewniającym swobodny przesuw rury. W tulei nie może
znajdować się żadne połączenie przewodów
 Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej
równej odporności przegrody i zastosować rozwiązanie firmy posiadającej atest Instytutu Techniki
Budowlanej.
 Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem należy instalację przepłukać i poddać próbie na
ciśnienie zgodnie z wytycznymi. Przed przystąpieniem do badań, prób i uruchomieniem instalacji,
należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją
 Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000.
 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale
co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.
 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”
dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal.
5.3. Badanie szczelności instalacji
 Badanie szczelności instalacji centralnego ogrzewania powinno być przeprowadzone wodą.
Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie
badania szczelności sprężonym powietrzem.
 Czas trwania próby zimną wodą wynosi 3 godziny, ciśnienie próbne ma być równe ciśnieniu
roboczemu w najniższym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary.
 Próbę uznaje się za pozytywną, jeśli brak jest przecieków i roszenia na poszczególnych elementach
oraz manometr wykaże spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara;
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 Badania poprawności działania i szczelności na gorąco wykonać zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.
 Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzić próbę na gorąco, sprawdzając
w warunkach roboczych szczelność instalacji.
6.
KONTROLA, POMIARY, BADANIA
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń
instalacji c.o. i c.t., odpowiadają założeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Kontrola powinna obejmować:
- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelności całego przewodu,
Instalacja grzewcza
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji c.o. do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub
elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów
o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia.
Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.
Jednostką obmiarową jest:
a) dla montażu grzejników, zaworów, armatury – [szt.],
b) dla montażu rurociągów, izolacji - [ m],
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
8.1 Odbiór częściowy:
Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót,
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku
budowy.
8.2 Odbiór końcowy:
a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunków technicznych,
b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób
szczelności,
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c) w szczególności należy skontrolować:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
- wielkość spadków przewodów,
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
- prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych,
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY:
PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń
- Wymagania i badania odbiorcze
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości
statyczne
PN-EN 10224:2006
Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -Warunki techniczne dostawy
PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
PN-EN 215:2005
Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań
PN-B-02424:1999
Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-EN 13480-1:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 12831:2006
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia
cieplnego
PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez
przepływ zwrotny
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze
podwyższonej.
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej
mniejszej niż 1 -- Wymagania
WARUNKI TECHNICZNE:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.) wraz ze zmianami.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. – Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych wyd. przez COBRTI INSTAL zeszyt 8
Warszawa.
Wytycznymi wykonania, montażu i odbioru węzłów cieplnych. Opracowanie SPEC S.A. OBRC,
Warszawa 2007.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996.
Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.
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S-09.00
INSTALACJA WENTYLACJI
(kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru instalacji
wentylacji w ramach inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania
budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. ele., wod-kan.,
co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie dla nowych pomieszczeń na II piętrze instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej
z odzyskiem ciepła.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Instalacja kanałowa
- kanały kanały i kształtki z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434:1999 i PN-EN
1505:2001,
- przewody i kształtki z blachy prostokątne typu AI oraz przewody okrągłe typu Spiro
- podejścia do zaworów wentylacyjnych za pomocą kanałów elastycznych typu flex,
- wszystkie kolana wentylacyjne przewiduje się z łopatkami kierującymi,
- łączenie kanałów wentylacyjnych prostokątnych kołnierzowe, okrągłych na nasuwki.
- na kanałach - otwory rewizyjne umożliwiające okresowe czyszczenie oraz kontrolę instalacji.
Kanały wentylacyjne zostaną rozprowadzone w przestrzeni pod dachem.
2.3. Urządzenia
Centrala wentylacyjna podwieszana będzie umieszczona na poddaszu, będzie wyposażona w zestaw
filtrów, wentylatory, rekuperator, nagrzewnicę wodną, chłodnicę freonową oraz w kompletny układ
automatyki – wg kary technicznej załączonej do Projektu wentylacji.
Nawiew powietrza w ilości 1660 m3/h, wyciąg powietrza 1260 m3/h. Powietrze wentylacyjne nawiewane
w zimie będzie ogrzewane do temperatury 20 st. C.
W lecie centrala wentylacyjna będzie nawiewać powietrze o temperaturze 24 st. C.
Z toalet powietrze będzie usuwane poprzez oddzielne systemy wentylacji wyposażone w wentylatory
kanałowe zamontowane na istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej.
Wyrzut powietrza z centrali wentylacyjnej będzie wyprowadzony do wyrzutni dachowej.
Powietrze do centrali będzie pobierane przez czerpnię ścienną.
Przed i za centralą wentylacyjną oraz przed wentylatorem wyciągowym zamontować tłumiki akustyczne.
Nagrzewnica wodna w centrali będzie zasilana z istniejącej instalacji c.o.
Na podłączeniu nagrzewnicy zainstalować pompę obiegową i zawór 3 drogowy mieszający (w zestawie
z centralą).
Chłodnica freonowa będzie współpracować z jednostką klimatyzacyjną zewnętrzną, która będzie
umieszczona na ścianie budynku obok wyrzutni powietrza, moc chłodnicy to 6 kW.
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Dla potrzeb zasilenia chłodnicy dobrano zestaw AHU-RAC01 składający się z jednostki zewnętrznej
MOB30U-18HFN1-QRD0 oraz modułu sterującego. Kanały wentylacyjne zostaną rozprowadzone
w przestrzeni pod dachem.
Wentylacja w pomieszczeniu hydroforu będzie zapewniona poprzez wentylator wyciągowy, który będzie
przeznaczony również do wentylacji sąsiednich magazynów. Wyrzut powietrza poprzez istniejący kanał
wentylacyjny wyprowadzony ponad dach. Napływ powietrza do hydroforni poprzez kratkę transferową
zabezpieczoną klapa ppoż.
2.5. Izolacja kanałów
Kanały należy izolować wełną mineralną grubości 5 cm.
2.6. Wymagania p.poż.
Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane będą z materiałów niepalnych.
Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego stosować klapy ppoż.
o odporności równej odporności przegrody.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazać się
możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań
technicznych, szczególnie w zakresie rur systemowych. Montaż rurociągów stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych . Do robót montażowych
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych/
podnośnikami nożycowymi.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonywanie przewodów wentylacyjnych.
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych(np. ocynkowania) nie
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PNEN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1507:2007.
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
10346:2015-09.
Montaż przewodów wentylacyjnych.
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna
wynosić co najmniej 100 mm.
W kanałach o szerokości powyżej 500mm zamontować wsporniki usztywniające oraz wykonać
wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją na podkładkach z miękkiej gumy
lub filcu.
Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów, elem. konstrukcji za pomocą typowych zawiesi
i podciągów. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej
szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub
wibroizolatorów.
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób
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nie obniżający odporności ogniowej przegród. Przejścia przez strefy ppoż. należy uszczelnić masą
ogniochronną z atestem
Przy układaniu przewodów należy przewidzieć możliwość korekty długości niektórych prostek dla
dostosowania ich do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporność na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.
Montaż przewodów z włókna szklanego ściśle wg wytycznych producenta
Urządzenia.
Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcję budynku (przez montaż na ramach nośnych stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników
elastycznych.
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem
otworów wentylatora.
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100  L  250 mm .
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.
Filtry powietrza.
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność
wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008.
Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr.
Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je
przed zabrudzeniem.
Nawiewniki, wywiewniki.
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód mających zakłócający wpływ na kształt
i zasięg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą
trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów
elastycznych nie należy:
- zgniatać tych przewodów,
- stosować przewodów dłuższych niż 4 m.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie
otwartej.
Przepustnice.
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone
w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu
w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751:2014-03.
Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej
w PN-EN 1751:2014-03.
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6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola powinna obejmować:

zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

badanie szczelności całego przewodu,

sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,

sprawdzenie szczelności instalacji,

sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,

sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru budowy instalacji wod.-kan. są:
a) dla montażu urządzeń, armatury – [szt.],
b) dla montażu przewodów wentylacyjnych, izolacji - [ m2],
c) dla montażu przewodów elastycznych - [ m],
d) dla montażu rurociągów wody lodowej – [ m ]
8.Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór częściowy:
a)
Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich
zaizolowaniem
b)
Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
c)
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół
i dokonany zapis w dzienniku budowy
Odbiór końcowy:
Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz
z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a)
Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;
b)
Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c)
Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
d)
Sprawdzenie czystości instalacji;
e)
Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
Badanie ogólne:
a)
Dostępności dla obsługi;
b)
Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c)
Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d)
Kompletności znakowania;
e)
Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok
ogniochronnych itp.);
f)
Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g)
Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h)
Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia
drgań;
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i)
Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych.
a)
Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b)
Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c)
Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d)
Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e)
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f)
Sprawdzenie zamocowania silników;
g)
Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
h)
Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);
i)
Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
j)
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k)
Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);
l)
Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej.
m) Sprawdzenie czy wszystkie elementy central dachowych wraz z automatyką są przystosowane do
pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych przez cały rok. Centrala musi być również
wyposażona w elementy rozdzielające strumienie powietrza nawiewanego i wyrzucanego.
Badanie filtrów powietrza.
a)
Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;
b)
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c)
Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d)
Sprawdzenia wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia
i prawidłowości poziomu płynu pomiarowego;
e)
Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);
f)
Sprawdzenie czystości filtra.
Badanie sieci przewodów.
a)
Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę
dotykową;
b)
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewników i wywiewników.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Przy odbiorze końcowym powinny zostać dostarczone dokumenty:

protokół przeprowadzonych badań szczelności instalacji

protokoły pomiaru przepływów powietrza

świadectwa jakości wydane przez producentów materiałów

dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń
Przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunków technicznych,
Przy odbiorze urządzeń i instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób oraz protokół
odbioru urządzeń przez UDT
Należy dostarczyć Zamawiającemu „Instrukcję obsługi urządzeń wentylacyjnych”.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
PN-B-03434:1999
Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokątnym -- Wymiary
PN-EN 1506:2007
Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
o przekroju kołowym -- Wymiary
PN-EN 1507:2007
Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
PN-EN 1886:2008
Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Właściwości
mechaniczne
PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania
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aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 12735-1:2016-08
Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji
rurowych
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-EN ISO 6946:2008
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła -- Metoda obliczania
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S-10.00
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY i KANALIZACJI SANITARNEJ
(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: Przebudowa wraz z częściową
zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech
i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1,
obr.44.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana
w tytule dokumentacji.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie:
 instalacji wody zimnej,
 instalacji wody ciepłej użytkowej i cyrkulacyji c.w.u.
 instalacji hydrantowej,
 instalacji kanalizacji sanitarnej.
Budynek jest zasilany w wodę zimną z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze
wodociągowe.
Ścieki sanitarne i technologiczne z budynku są odprowadzane do istniejącego miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne.
1.4 Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana
ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów
hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru.
Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych
Hydrant – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża pożarniczego i z prądownicy
wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowych.
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu ścieków.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.
1.5. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót
podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej
specyfikacji technicznej.
2.2. Instalacja wody zimnej
Na II piętrze - nowa instalacja wody zimnej w systemie trójnikowym.
Projektowana instalacja wody zimnej zostanie zasilona poprzez nowy pion wodny, który zostanie
włączony poprzez zestaw hydroforowy do istniejącej instalacji na parterze budynku. Pion zostanie
poprowadzony razem z pionem hydrantowym
Główne rozprowadzenie wody na II piętrze należy nad sufitem podwieszanym natomiast bezpośrednie
podejścia do przyborów w ściankach GK lub bruzdach ściennych.
Planuje się zmianę lokalizacji zestawu hydroforowego.
2.3. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacyji
Ciepła woda zostanie doprowadzona z istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej zlokalizowanego
w kotłowni na parterze budynku.
Projektuje się nowy pion, zasilający poszczególne przybory,
prowadzony razem z pionem wody zimnej.
Rozprowadzenia ciepłej wody w części projektowanej kondygnacji prowadzić analogicznie do
rozprowadzenia wody zimnej, nad sufitem podwieszanym, natomiast podejścia do poszczególnych
punktów czerpalnych w ściankach GK lub bruzdach ściennych.
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.
W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury we wszystkich punkach czerpalnych projektuje się
cyrkulację c.w.u. Nowy pion poprowadzony zostanie razem z pionem wody ciepłej i zimnej. Podłączenie
instalacji wykonać do najdalszego punku poboru wody.
Regulacja poprzez zawór MTCV-B.
Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
Woda zimna i ciepła doprowadzona będzie do wszystkich przyborów zlokalizowanych w poszczególnych
pomieszczeniach.
Usytuowanie poszczególnych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej wynika z układu
rozmieszczenia przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach.
Wysokość zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna być zgodna
z obowiązującymi normami. Oś armatury czerpalnej powinna być ustawiona na osi symetrii przyboru.
Przejścia przez ściany należy wykonać w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być
połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym.
Izolacja termiczna istalacji wody:
Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m*K)
20 mm
30 mm
= średnicy wewnętrznej rury
100 mm
½ wymagań z poz. 1 - 4

średnica wewnetrzna do 22 mm
średnica wewnetrzna od 22 do 35 mm
średnica wewnetrzna od 35 do 100 mm
średnica wewnetrzna ponad 100 mm
przewody i armatura wg poz. 1 – 4, przechodzące przez
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Ścieki z nowoprojektowanych przyborów na II piętrze zostaną doprowadzone grawitacyjnie do
istniejących pionów kanalizacji sanitarnej.
Przewody prowadzić pod stropem pierwszego piętra.
Piony należy sprawdzić pod kątem szczelności oraz przeczyścić.
Część pionów w stanie istniejącym jest wykonana z żeliwa, należy wymienić materiał na PVC i uszczelnić
wszystkie połączenia. Wskazane piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą
wywiewną 110/160 PVC.
Odprowadzenie wody z pomieszczenia, w którym zostanie zlokalizowany zestaw hydroforowy,
zrealizowano za pomocą przepompowni do wody brudnej Minilift firmy Kessel lub równoważnej,
a włączenie przewodu tłocznego nastąpi do najbliższego istniejącego przewodu kanalizacyjnego.
2.5. Instalacja oprowadzenia skroplin
Odprowadzenie skroplin z chłodnicy w centrali wentylacyjnej należy wykonać grawitacyjnie z rur PP ze
spadkiem 1,5% w kierunku zlewu w pomieszczeniu porządkowym.
włączyć za pomocą zasyfonowania do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.
Włączenie instalacji wykonać do syfonu zlewu za pomocą zasyfonowania.
2.6. Instalacja hydrantowa.
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W budynku została w I etapie zaprojektowana instalacja hydrantowa z hydratami HP 25, zasilanymi
z istniejącego przyłącza wodociągowego poprzez zestaw hydroforowy i nowe piony prowadzone
z pomieszczenia hydroforni poprzez poszczególne kondygnacje aż do części poddasza.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z SST B-00.00
3.2. Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. Wykonawca powinien
wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem
najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do
robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdnoprzesuwnych / podnośnikami nożycowymi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji
technicznej.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
przez podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować
uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla
pozostałych branż.
5.2 Roboty montażowe instalacji wodociągowej
 Do montażu przewodów w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-H-74200:1998) korzystać
z łączników z żeliwa ciągliwego białego (PN-EN 10242:1999), połączenia gwintowane należy
uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. Do
połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno używać minii lub farb miniowych. Rury stalowe
można łączyć przy pomocy łączników gwintowych lub kołnierzowych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne
jest gięcie rur stalowych ocynkowanych.
 W zależności od średnicy rury stalowej, zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy
wykonywać przy użyciu łączników.
 Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać zgodnie
z zastosowanym systemem i instrukcją producenta.
 Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe.
 Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji
 Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją producenta
systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano naturalną kompensację termiczną na
załamaniach i łukach trasy przewodów.
 Prowadzenie przewodów na konstrukcji wsporczej pod stropem piwnic, w szachtach , miejscach
stropie podwieszonym miejscach za obudową ze ścian działowych
 Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach
i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd.
 W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane powinny być
osadzone tuleje ochronne z PVC o średnicy dwa razy większej od średnicy przewodu lub tulei
stalowej o średnicy o 20 mm większej od średnicy przewodu, wypełnione materiałem
plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia ppoż.,
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w których będą stosowane atestowane masy plastyczne, dla których sposób wykonania przejścia
został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może być połączenia rur.
 Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa,
temperatura +5°C do +70°C.
 Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzić
przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.
 Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50
cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm).
 W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.
 Próbę szczelności , należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd, w których prowadzone są
przewody badanej instalacji. Przed próbą należy instalację przepłukać , następnie napełnić wodą
oraz dokładnie odpowietrzyć. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5-krotnie wyższym od
ciśnienia roboczego. Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w odstępach co 10 min
do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.
W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 Mpa.
 W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je
usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności należy
poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia.
 Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej , instalację należy przepłukać w celu usunięcia
zanieczyszczeń montażowych. Płukanie przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym,
całkowicie otwartych zaworach i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu napełnić
instalację wodą filtrowaną i odpowietrzyć
 Instalację po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4% podchlorynu sodu
w dawce 200 mg/l , a następnie przewody dokładnie wypłukać.
 Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych,
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów
i Zamawiającego.
 Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.
Montaż armatury
 Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy
(ciśnienie, temperatura ) danej instalacji określonej w projekcie.
 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższym punktach instalacji
oraz na każdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo
dostępnych.
 Na każdym odgałęzieniu przewodu odprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu
użytkowego należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.
 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia
armatury czerpalnej powinna być następująca:
o baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków – wysokość montażu
przyboru,
o automatycznie ciśnieniowe zawory spłukujące – 1,10m nad posadzką, licząc od osi
wylotu podejścia czerpanego.
 Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elektryczne, ograniczające
rozchodzenie się hałasu i drgań powodujących działanie tej armatury.
5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
 Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta
 Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 – 20 0,
należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak aby odległość między nim i odstawą
kielicha wynosiła 0,5 – 1,0cm. Nie używać średnic mniejszych niż 50 mm
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Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić 110mm – od
pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w pom.
gastronomicznych, sanitariatach.
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych
powinny wynosić :
o DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu łazienkowego podłogowego,
o DN 75mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuaru, wpustów
łazienkowego podłogowych,
o DN 100mm od pojedynczej lub misek ustępowych.
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodów kanalizacyjnych w zależności od
średnicy przewodu wynoszą dla przewodu o średnicy DN 100mm – 2,5%
Dopuszczalne odchylenie od spadków poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą
wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaż
elementów przewodów.
Odgałęzienia przewodów odpływowych ( poziomów ) powinny być wykonane za pomocą
trójników o kącik rozwarcia nie większym niż 45. Stosowania na tych przewodach czwórników nie
jest dopuszczenie. Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68 dla wpustów piwnicznych,
podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie
przewodów od przegród budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów
powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych ) należy
stosować na każdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie stałe, zapewniające
przenoszenie obciążeń rurociągów a dla przewodów PVC dodatkowo co najmniej jednak takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane
niezależnie.
Maksymalne rozstawienie uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur PVC średnicy od 50 do 110mm – 1,0m,
- dla rur PVC średnicy powyżej 110mm – 1,25m,
- dla rur pozostałych materiałów – 2,0m
Kompensacja wydłużeń technicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń
rozłączonych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur
i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych
i przesuwanych. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie
należy zapewnić przez zastosowanie kompensatorów.
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie:
- pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służącą do czyszczenia
przewodów; czyszczenie na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub
miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów,
- czyszczaki powinny mieć szczelnie zamknięcie, uniemożliwiające łatwą eksplozję, lecz
utrudniającą dostęp osobą niepowołanym,
- przewody kanalizacyjne poziome należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odległości między czyszczakami powinna być zgodna z normą PN-EN
1610:2015-10.
Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamknięcia.
Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzące
do pomieszczeń mających się w odległości nie mniejszej niż 4m od tych przewodów. Rury
wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenia przewodów spustowych.
Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni powinna
mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:
- dla pionów średnicy 50mm i 70mm – do 100mm
- dla pionów średnicy 100mm – do 150mm.
Dla przewodów średnicy większej niż 100mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie jest
wymagane.
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 – 1,0m.
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W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzeba
przewodów spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego
przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może
być mniejsze od 50 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych.
 Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów
dymowych i spalinowych.
 Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodów spustowych do
przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodów
dymowych i spalinowych.
 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych
Montaż przyborów i urządzeń
 Umywalki, pisuary i zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż
oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego
siłą statyczną równą 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3
godzin, nie powinna się odkształcać w sposób widoczny.
 Miski ustępowe i bidety należy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaż
i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne.
Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeża przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się
stosowanie misek ustępowych mocowanych do ściany.
 Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne
zamknięcia wody ( syfony ). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożliwość
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikanie zapachów
z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna
wynosić co najmniej:
- przy miskach ustępowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetów,
wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. – DN75mm,
- przy wpustach podłogowych – DN 50mm
- przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.
 Umywalki należy umieścić na wysokości 0,75 – 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.
 Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące zgodnie
z dokumentacją techniczną.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej:
 pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich
wodą na całej wysokości,
 podejścia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
 kanalizacyjne przewody odpływowe ( poziomy ) odprowadzające ścieki bytowo – gospodarcze
sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem
poprzez oględziny.
Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej
 Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie
przepłukać czysta wodą ( najlepiej ).
 Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowanie, jeżeli woda
wypływa z najwyżej położenia punktu czerpania, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie
przekracza w zakładzie przemysłowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie
mieszkaniowym – 2 minuty.
 Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła
ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania pracy izolacyjnych
z wymagania w dokumentacji.
 Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić
termometrami rtęciowymi z podziałką 10 C.
 Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie
woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłka ± 50 C . Pomiaru
temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
 Zawory bezpieczeństwa należy tak wyregulować, aby otwierały się przekroczeniu wartości
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeństwa należy stosować legalizowany
manometr kontrolny.
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Po dokonaniu czynności związkowych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.
Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi – ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, (…) COBRTI Instal Zeszyt 7. – Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.
Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych,
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów
i Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),
- stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowań,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelności całego przewodu,
Instalacja wodociągowa
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie szczelności instalacji,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
- sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,
- sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie
wody,
- sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych,
- sprawdzenie spadków przewodów.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania
i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
Obmiar robót należy wykonać według stosownych ustaleń przed wykonaniem robót z Inżynierem,
potwierdzonych protokołem. Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi
w kosztorysowaniu.
Jednostką obmiarową jest:
a) dla wstawiania zaworów, baterii, kształtek, czyszczaków, przyborów – [szt.],
b) dla montażu przyborów sanit., baterii i zaworów - [ szt.],
c) dla montażu rur wodnych i kan., próba szczelności, płukanie,.– [m]
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiory międzyoperacyjne:
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
 przebieg tras wodociągowych i kanalizacyjnych,
 szczelność połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
 elementy kompensacji,
 lokalizacja przyborów sanitarnych i armatury,
 sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych,
8.1 Odbiór częściowy:
a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,
b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.2 Odbiór końcowy:
 przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy
przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność
stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,
 przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów
częściowych i prób szczelności,
w szczególności należy skontrolować:
 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
 prawidłowość wykonania połączeń,
 jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
 wielkość spadków przewodu,
 odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,
 prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,
 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
 prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,
 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
 zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 124:2000
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością
PN-B-10736:1999
Roboty
ziemne.
Wykopy
otwarte
dla
przewodów
wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej
PN-H-74051-2:1994
Włazy kanałowe. Klasy B125, C250
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu
przez przepływ zwrotny
PN-B-01700:1999
Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne
PN-B-02865+ Ap1
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia
ogólne i wymagania
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż
i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
PN-B-01706+Az1
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 200:2008
Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów
zasilania wodą typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne
PN-EN 858-1:2005
Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady
projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością
PN-EN 858-2:2005
Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 2: Dobór
wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja
WARUNKI TECHNICZNE:
 Wykonanie i odbiór robót przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL
 Wykonanie i odbiór robót przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI INSTAL.
 Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.
 Przepisy i wymagania SANEPID.
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E-11.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 Kładzenie kabli)
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania instalacji
elektrycznych wewnętrznych w ramach budowy: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu
użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst.
ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót przy
montażu instalacji elektrycznych wewnętrznychj w obrębie piętra II przeznaczonego na internat oraz klatki
schodowej „A”.
Zakre robót montaż:
 elektrycznej tablicy zasilającej na poziomie 2 piętra
 instalacji oświetleniowej na poziomie 2 piętra
 instalacji gniazd wtykowych na poziomie 2 piętra
 systemu monitoringu na poziomie 2 piętra
 instalacje okablowania strukturalnego na poziomie piętra 2 oraz nowopowstałych pomieszczeń po
usunięciu klatki schodowej na poziomie parteru oraz piętra 1
 instalacje elektryczne na klatce schodowej „A”
 instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na obszarze objętym przebudową
 pomiary.
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące
robót podano w części ogólnej specyfikacji.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2. Instalacja zasilająca
W przypadku przebudowy II piętra przewiduje się możliwość wymiany przyłącza dla całości obiektu wraz
ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej.
Nową tablicę elektryczną należy zasilić z wymienionej uprzednio tablicy elektrycznej głównej.
Dla zasilania tablicy TP2 należy w tablicy głównej w miejscu zabezpieczenia przeznaczonego dla tablicy
TO2 zabudować zabezpieczenie w postaci wyłącznika automatycznego 3-fazowego typu C40.
Tablicę elektryczną na poddaszu TP2 projektuje się jako tablicę w wykonaniu natynkowym
przystosowaną do montażu aparatury modułowej. Tablicę należy zasilić z wykorzystaniem kabla
miedzianego typu YKYżo 5x16. Okablowanie należy układać podtynkowo – z przykryciem go nie warstwą
tynku nie mniejszą niż 5mm.
Dla obwodów zasilających gniazda wtyczkowe przewidziano zabezpieczenia 16A o charakterystyce „B”,
dla obwodów oświetlenia 10A o charakterystyce „C”. Dodatkowo przewidziane zostały obwody zasilania
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dla obwodów gniazd wtykowych należy przewidzieć
zabezpieczenia dodatkowe w postaci wyłączników różnicowoprądowych – 30mA.
Zestawienie materiałów dla zasilania i dystrybucji:
- fw media Rozdzielnica kompletna 168M IP30 II kl p/t – 1 kpl.
- RCBO wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA typ AC – 1 kpl.
- RCCB wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/30mA typ AC – 7 kpl.
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- MCB wyłącznik nadprądowy Icn=6kA 1P B 16A – 33 kpl.
- MCB wyłącznik nadprądowy Icn=6kA 3P B 6A – 1 kpl.
- MCB wyłącznik nadprądowy Icn=6kA 1P C 10A – 7 kpl.
- MCB wyłącznik nadprądowy Icn=6kA 1P C 16A – 2 kpl.
- Stycznik 230VAC 2NO 25A AC-7a/b – 1 kpl.
- Przekaźnik kontroli faz i asymetrii 3-fazowy – 1 kpl.
- Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 63A 400VAC – 1 kpl.
- Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VA – 1 kpl.
- Blok rozdzielczy 4-biegunowy In=125 A – 1 kpl.
- Zacisk szeregowy PE 2,5 mm2 – 43 kpl.
- Zacisk szeregowy fazowy PE 2,5 mm2 – 43 kpl.
- Zacisk szeregowy neutralny PE 2,5 mm2 – 2 kpl.
- Zacisk szeregowy neutralny 4 mm2 dla szyn zbiorczych 10x3 mm – 41 kpl.
- wyłącznik nadprądowy 3P C40A – 1 kpl.
- gniazdo elektryczne 1-fazowe podwójne – 70 szt.,
- gniazdo elektryczne 1-fazowe pojedyncze – 14 szt.,
- gniazdo elektryczne 1-fazowe szczelne pojedyncze – 9 szt.,
- puszka połączeniowa elektryczna – 93 szt.,
- kabel aluminiowy YKY 5x16 – 50 m,
- przewód YDYżo 3x1,5 450/750V – 700 m,
- przewód YDYżo 3x2,5 450/750V – 1500 m.
2.3. Instalacja elektryczna oświetlenia
Oprawy oświetleniowe typu LED sterowane za pośrednictwem czujników ruchu, w częściach
komunikacyjnych oraz toaletach oraz z zastosowaniem tradycyjnych łączników oświetleniowych
w pozostałych pomieszczeniach.
Nowoprojektowane oprawy oświetleniowe zostaną zasilone z nowych obwodów oświetleniowych –
wpiętych do tablicy piętrowej TP2. W tym celu zostaną w niniejszej tablicy elektrycznej zainstalowane
obwody zabezpieczające w postaci wyłączników automatycznych nadprądowych typu C10A – 1fazowych. Całość instalacji przewiduje się wykonać jako podtynkową.
Oprawy oświetlenia podstawowego:
- oprawa oświetleniowa typu belkowego np. RAYLUX CL1 LED 840IP44 lub równoważna – 7 szt.,
- oprawa oświetleniowa typu belkowego np. RAYLUX CL2 LED 840IP45 lub równoważna – 4 szt.,
- oprawa oświetleniowa typu belkowego np. RAYLUX CL3 LED 840IP46 lub równoważna – 4 szt.,
- oprawa oświetleniowa typu belkowego np. RAYLUX CL4 LED 840IP47 lub równoważna – 33 szt.,
- oprawa oświetleniowa typu belkowego np. CLS-RAYLUX CL5 LED zw 840 IP44 lub równoważna – 14
szt.,
- oprawa oświetleniowa typu belkowego np. CLS-RAYLUX CL6 LED zw 840 IP44 lub równoważna – 32
szt.,
- oprawa oświetleniowa typu belkowego np. CLS-RAYLUX CL7 LED zw 840 IP44 600 lub równoważna –
3 szt.,
- oprawa oświetleniowa typu belkowego np. CLS-RAYLUX CL8 LED zw 840 IP44 600 lub równoważna –
3 szt.,
- zewnętrzna oprawa mrozoodporna LED z czujnikiem ruchu – 1 szt.,
Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:
- oprawa oświetleniowa EW1 - np. ONTEC S lub równoważna - montaż ścienny pt – 7 szt.,
- oprawa oświetleniowa AW1 - np. iTECH M lub równoważna nt – 5 szt.,
- oprawa oświetleniowa AW2 - np. iTECH M lub równoważna zw – 1 szt.,
- oprawa oświetleniowa AW3 - np. iTECH M nt lub równoważna nt – 12 szt.,
- oprawa oświetleniowa AW4 - np. iTECH M lub równoważna zw – 2 szt.,
- oprawa oświetleniowa AW5 - np. iTECH M lub równoważna nt – 5 szt.,
- oprawa oświetleniowa AW6 zewnętrzna awaryjna mrozoodpornamax średnica 27 cm – 2 szt.,
Osprzęt:
- czujnik ruchu do sterowania oświetleniem – 10 szt.,
- łącznik oświetleniowy schodowy IP20 – 14 szt.,
- łącznik oświetleniowy pojedynczy szczelny IP44 – 2 szt.,
- łącznik oświetleniowy podwójny – 10 szt.
2.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Instalacją połączeń wyrównawczych należy objąć wszystkie metalowe instalacje nieelektryczne – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
W celu uziemienia tych instalacji należy zastosować przewody miedziane żółtozielone typu linkowego LY.
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2.5. Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów
Zabezpieczenia i przekroje przewodów dobrano wg normy PN-IEC 60364-5-523.
Instalację projektuje się jako podtynkową. Dopuszcza się wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem
pokrycia przewodów warstwą tynku min. 5mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplających
lub elementach o konstrukcji lekkiej wypełnianych oraz na stropodachach należy stosować dodatkowo
osłony z rurek PCV.
2.6. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako dodatkowy system ochrony przed porażeniem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie
zasilania w przypadku zwarcia - modułowe wyłączniki nadprądowe wyłączające uszkodzony obwód po
czasie max 0,2s.
Ponadto wewnątrz mieszkań wszystkie obwody gniazd wtykowych zostaną zabezpieczone nie tylko
zwarciowo, zabezpieczeniami nadprądowymi, ale również za pomocą wyłączników różnicowoprądowych
o członie różnicowym równym 30mA. Oprócz obwodów gniazd wtykowych wyłącznikami
różnicowoprądowymi
zostaną
zabezpieczone
obwody
oświetleniowe
łazienek,
będących
pomieszczeniami typu mokrego.
2.7. Ochrona przeciwpożarowa
Przy wejściu do budynku winien być zlokalizowany główny wyłącznik prądu.
Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy będące granicą stref pożarowych
zostaną wypełnione masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odpowiednio 60 minut dla ścian
i 120 minut dla stropów.
Na drogach ewakuacyjnych oraz w korytarzach - oświetlenie awaryjne wraz z oświetleniem
ewakuacyjnym, co najmniej jedną oprawę wyposażoną w inwerter zasilania.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych należy wyposażyć w układy różnicowoprądowe.
Wszystkie wewnętrzne linie zasilające i przewody zostały zabezpieczone wyłącznikami na odpowiedni
prąd dopuszczalny dla danego przekroju przewodu. W pomieszczeniach technicznych obiektu należy
zastosować połączenia wyrównawcze, ekwipotencjalne.
2.8. Instalacja okablowania strukturalnego
Instalacja wykonana w kategorii 6.
Zarówno gniazda końcowe instalacji jak również osprzęt pasywny wewnątrz nowoprojektowanej piętrowej
szafy dystrybucyjnej PD3 należy zainstalować w wykonaniu zgodnym z kategorią 6.
Instalację prowadzić podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Dla potrzeb instalacji teletechnicznej zakłada się rozbudowę sieci szafy zaprojektowanej na etapie I dla
niniejszej inwestycji.
Zestawienie materiałów:
- panel porządkujący 19”
1 szt.,
- panel krosnujący 19” BKT, modularny na 24xRJ45, ekranowy, 1U, czarny, skosne porty – 1 szt.,
- moduł BKT RJ45 kat. 6, ekranowany, keystone, beznarzędziowy - 16 szt.,
- Patchcord BKT S/FTP kat.6 PiMF LSOH niebieski RJ45 zalewany 2m – 16 szt.,
- gniado 2x RJ45 kat 6
8 kpl.,
- kabel U/FTP LSHF kat. 6 BKT 455 drut niebieski 23AWG (500m) – 800 m,
- rurka RL18 z osprzętem 1 kpl.
2.9. System oddymiania klatki schodowej
Zestawienie materiałów:
centrala systemu oddymiania 4A wraz z akumulatorami
1 kpl.
czujka pogodowa
1 szt.
przycisk oddymiający
2 szt.
przycisk przewietrzajacy
1 szt.
automatyczna czujka dymu z gniazdem
4 kpl.
przwód YnTKSYekw 1x2x0,8
40 m
przwód YLY 3x1
10 m
przewód niepalny HTKSHekw 4x2x0,8 PH90
35 m
przewód niepalny YTKSY 3x2x0,8
10 m
przewód niepalny HDGs 3x2,5 PH90
20 m
2.10. System monitoringu CCTV
Zestawienie materiałów:
- kamera typu dome wewnętrzna + IR 2MP zasilana PoE (z licencją) – 2 kpl.,
- kabel typu skrętka S/FTP kat 6 – 1 kpl.
2.11. Zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych
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Przepusty kablowe przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych oraz wszystkie o średnicy powyżej 40 mm
należy uszczelnić masą zapobiegającą rozprzestrzenianiu pożaru o odporności ogniowej co najmniej EI
60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny
być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.
2.12. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa
badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają;
– certyfikat na znak bezpieczeństwa określony na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.
2.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.
2.14. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości do robót
i były dostępne do kontroli Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Stosować specyficzne wymagania poszczególnych producentów, których materiały i urządzenia są
dostarczane na budowę w uzgodnieniu z Inżynierem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji robót
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
5.2. Wstęp - zakres robót
Roboty winny obejmować, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej czynności i usług:
 Dostawa materiałów instalacyjnych;
 Instalacja i podłączenia urządzeń;
 Kalibracja, próby i uruchomienie;
 Uczestnictwo w rozruchu;
 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
 Instalacja i podłączenie zestawów urządzeń.
 Odłączenie i ponowne podłączenie istniejących urządzeń oraz rozbiórki.
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Dla wyjaśnienia niektóre części zakresu robot są opisane dokładniej w kolejnych paragrafach. Pominięcie
jakiegoś detalu w tej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia niezbędnych
materiałów i usług wymaganych dla wykonania w pełni funkcjonalnych instalacji tak jak to przedstawiono
w tym dokumencie oraz odnośnych rysunkach i specyfikacjach.
Kompletny projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i automatyki zawiera sprawdzenie i aktualizację
dokumentów projektu wykonawczego przedstawionych w tej specyfikacji.
Dokumentacja wykonawcza jest podstawą do przetargu i wykonania robót.
Jedynie pisemnie zaakceptowane przez Inżyniera rysunki wykonawcze będą stanowić podstawę do
rozpoczęcia montażu lub konstrukcji urządzeń.
Wszelkie koordynacje z Inżyniera w fazie montażu, testowania i rozruchu winny być dokumentowane
pisemnymi raportami.
Dostawcy zestawów urządzeń winni dostarczyć materiały i urządzenia wraz ze wszystkimi dokumentami
niezbędnymi do instalacji.
Połączenia kablowe pomiędzy panelami lokalnymi i/lub pomieszczeniami technicznymi wchodzą w zakres
Wykonawcy robót elektrycznych i automatyki.
5.3. Zakres działania i odpowiedzialności Wykonawcy
Wykonawca winien wykonywać wszystkie instrukcje otrzymane od Inżyniera oraz w pełni odpowiadać
przed Inżynierem za swoje dokonania w ramach niniejszego projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za znajomość i dokładne stosowanie obowiązujących norm i przepisów
tak, aby zapewnić:
 Stosowanie przyjętych praktyk i sztuki inżynierskiej
 Aby wszystkie dostarczone urządzenia i materiały były zgodne z warunkami zamówienia oraz
były nowe, dobrej jakości i odpowiedniego wykończenia
 Aby instalacje obejmujące okablowanie, oprzewodowanie były dobrze wykonane oraz
satysfakcjonowały Inżyniera
 Priorytet dla bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz poprawnego funkcjonowania budowy
 Aby urządzenia zainstalowane na budowie były łatwe w użyciu, efektywne i sprawne o małych
wymaganiach konserwacyjnych, łatwe w konserwacji i/lub wymianie uszkodzonych elementów.
W przypadku zaobserwowania niedociągnięć w stosunku do powyższych wymagań Wykonawca winien
być w stanie własnym kosztem i staraniem usunąć powyższe niedociągnięcia dla pełnej satysfakcji
Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany posiadać personel odpowiednio wykształcony, umiejący posługiwać się
przyrządami i sprzętem, dostępny w każdej fazie budowy.
Sprawdzanie dokumentów dostawców całego wyposażenia, łącznie z zestawami urządzeń jest zadaniem
Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację prac innych podwykonawców zaangażowanych
w niniejszy projekt w czasie budowy, pomiarów i rozruchu.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kwalifikowany personel do kierowania kontraktem, wykonania
projektu wykonawczego, prefabrykacji, budowy, podłączeń, pomiarów i rozruchu robót elektrycznych
i automatyki.
5.4. Nabywanie i przechowywanie materiałów i sprzętu
Sprzęt oraz wszelkie materiały, które mają być dostarczone przez Wykonawcę winny być we właściwym
czasie przez Wykonawcę zakupione.
Wykonawca otrzyma, sprawdzi i przechowa cały elektryczny i automatyczny sprzęt, również ten
zakupiony przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny zań w czasie, gdy sprzęt ten jest pod jego
opieką.
Wszystkie materiały i sprzęt powinnny być po dostarczeniu na budowę sprawdzone pod względem:
zgodności z zamówieniem, ewentualnym zniszczeniem. Protokół niezgodności winien być sporządzony
w przypadku jej stwierdzenia.
Wszystkie materiały i sprzęt związany z niniejszą specyfikacją, otrzymane przez Wykonawcę winny być
odnotowane w raporcie przychodów materiałowych. Każdy z tych raportów winien być podpisany przez
reprezentantów Wykonawcy i Inżyniera
Natychmiast po odbiorze sprzęt winien być sprawdzony ze specyfikacją na okoliczność uszkodzeń oraz
zgodności zakresu, podziałki skali, połączeń, typu, etc. Po sprawdzeniu, sprzęt musi być przechowywany
w suchym i czystym miejscu do czasu zamontowania. Jeśli zostanie odkryte jakiekolwiek uszkodzenie lub
niezgodność ze specyfikacją, należy natychmiast o tym fakcie powiadomić Inżyniera. Zniszczenie
sprzętu, za które odpowiada Wykonawca musi być zgłoszone Inżynierowi najszybciej jak jest to możliwe.
Wykonawca winien natychmiast zająć się wymianą lub naprawą uszkodzonego aparatu.
Nie zamontowane części, dostarczone wraz ze sprzętem, takie jak klucze, narzędzia, dokumenty etc.
winny być przekazane Inżynierowi po rozruchu, gdy roboty są odebrane.
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Wykonawca winien prowadzić staranny rejestr całego sprzętu, ukazujący aktualny status każdego
elementu np., kiedy otrzymany, sprawdzony lub wydany do zamontowania
5.5. Dokumentacja powykonawcza w trakcie budowy
Wykonawca w trakcie okresu budowy winien zaznaczać wszelkie zmiany na jednym zestawie
dokumentacji, która będzie zwrócona Inżynierowi po zakończeniu budowy jako trwały zapis realizacji
instalacji wybudowanych, zainstalowanych lub zmodyfikowanych. Wszystkie rysunki powykonawcze
winny być potwierdzone przez Inżyniera jako prawdziwy i dokładny zapis zainstalowanego wyposażenia.
Dokumentacja winna zawierać wszystkie karty danych technicznych, rysunki, etc. dla całej instalacji
elektrycznej.
Pakiet powykonawczy składa się z dwóch uzupełniających się części:
 Dokumentację powykonawczą wynikającą ze zmian dokonanych na budowie przez Wykonawcę
 Dokumentację powykonawczą wynikającą ze zmian projektowych dokonanych przez Biuro
Projektów
5.6. Instrukcje obsługi i eksploatacji
Wykonawca winien wykonać i przedstawić Inżynierowi do sprawdzenia/akceptacji kompletne instrukcje
obsługi i eksploatacji. Instrukcje te winny być gotowe do użycia na etapie rozruchu instalacji
elektrycznych.
5.7. Montaż przewodów i okablowanie
Przewody i kable wybierane do projektu powinny pod każdym względem spełniać odpowiednie normy.
Maksymalne dopuszczalne spadki napięcia powinny wynosić:
 W przewodach doprowadzających zasilanie główne 2%
 W przewodach zasilania silników 5%
 W obwodach oświetlenia 3%.
Na trasach prowadzenia kabli należy ułożyć półki lub kanały kablowe. Maksymalna długość nie
podpartego kabla może wynosić 10 (dziesięć) centymetrów.
Do okablowania NN należy używać kabli energetycznych z przewodami miedzianymi w izolacji XLPE
i powłoce z PVC.
Na doprowadzenia do aparatury, oświetlenia itd. należy używać przewodu miedzianego w izolacji XLPE
i powłoce z PVC.
Minimalna powierzchnia przekroju przewodów powinna wynosić 2,5 mm2 dla kabli energetycznych oraz
1,5 mm2 dla kabli sterujących.
Wszystkie kable należy ponumerować kolejno. Wymiary kabli powinny być możliwie najbardziej
ekonomiczne przy uwzględnieniu współczynnika spadku wartości znamionowych oraz – tam gdzie
zachodzi potrzeba - maksymalnie dopuszczalnego spadku napięcia.
Kable opuszczające półki kablowe powinny być zabezpieczone mechanicznie i podparte kanałami.
Trasy prowadzenia kabli powinny być odsunięte od linii produkcyjnych lub powierzchni o wysokiej
temperaturze.
Całe okablowanie obwodów zewnętrznych powinno być podłączone do zacisków.
Okablowanie i jego zaciski powinny być pewnie zamocowane i łatwo dostępne. Okablowanie powinno
przenosić pełne obciążenie obwodu.
Zaciski w obwodach sterowania zdalnego i alarmowego powinny być przystosowane do podłączania
przewodów miedzianych o przekroju 1,5 mm2.
Wszystkie kable i przewody montażowe inne niż główne podłączenia do silnika powinny kończyć się
w centralnym miejscu zestawu tak, aby umożliwić nabywcy wygodne podłączenie kabla czy kabli
zasilania i sterowania. Przewody zasilające silnik podłącza się bezpośrednio do jego skrzynki zaciskowej.
Należy sporządzić listę zacisków i urządzeń elektrycznych, podając w niej wyraźnie numery
identyfikacyjne i oznaczenia. Wszystkie przewody okablowania powinny być wyposażone w metalowe
identyfikacyjne tulejki oznacznikowe.
Numery identyfikacyjne powinny być w sposób widoczny powtórzone w urządzeniu oraz umieszczone na
wszystkich rysunkach rozmieszczenia i schematach montażowych jakie sprzedawca dostarcza.
Wszystkie przepusty kablowe powinny być typu kompresyjnego i nadawać się do stosowania w strefach
podanych w karcie danych.
Oprócz normalnych uszczelek, każdy przepust kablowy powinien być wyposażony w nakładkę ochronną
z PVC.
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
Przy układaniu przewodów na uchwytach :
- odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niż 0,5 m.
- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych
były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego
dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne
Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach :
- na przygotowanej trasie należy podłoża specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocować zgodnie
z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu na
podłożach tych należy układać przewody kabelkowe „luzem” lub mocować ( w zależności od
wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy
poziomego, pionowego )
Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy itp. muszą być chronione
przed uszkodzeniami.
Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym
można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka itp.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą być
dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt.
Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
5.8. Montaż sprzętu i osprzętu
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za
pomocą kołków i śrub rozporowych.
5.9. Podejścia do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.
Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia zwieszakowe należy
wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych
ścianach.
5.10. Montaż rozdzielnic.
Montaż rozdzielnic wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-51:2011 i PN-IEC 60364-5-53:2000.
5.11. Próby montażowe
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz
z dokonaniem potrzebnych
badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym
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uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.
Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje :
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiającym nie może być mniejsza od :
- 0,25 MΩ dla instalacji 220 V,
- 0,50 MΩ dla instalacji 380 V,
b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona
induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 MΩ ,
c) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń
wyrównawczych
d) sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
e) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych
f) badanie urządzenia piorunochronnego
g) pomiar natężenia oświetlenia
Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy
załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy :
- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków,
- silniki obracają się we właściwym kierunku.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń
dostarczonych na plac budowy wraz z Inżynierem.
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiałów po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.
6.2. Badania i pomiary
6.2.1. Instalacje i systemy elektryczne
Inżynier winien być świadkiem wszystkich pomiarów, w tym celu winien być zawiadomiony o terminie
pomiarów z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracować i przekazać Inżynierowi
harmonogram pomiarów i rozruchu.
Sprawozdanie z pomiarów winno być zgodne z poniższym:
 Przed uruchomieniem urządzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonać odpowiednie
pomiary by ustalić, że cały sprzęt, urządzenia i oprzewodowanie został właściwie zamontowany,
jest w odpowiednim stanie i będzie pracować zgodnie z założeniami.
 W trakcie instalacji układanie kabli będzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.
 Pomiary kabli będą wykonane zgodnie z procedurą wymienioną poniżej.
Pomierzone wartości wszystkich pomiarów opisanych w tej specyfikacji inny być zarejestrowane przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Wyniki pomiarów, których wartość odbiega od średnich pomiarów takich samych urządzeń o więcej niż
25% powinny być przedstawione Inżynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jeśli osiągają one
wartość akceptowalnego minimum.
Wykonawca dostarcza cały sprzęt pomiarowy.
Wszelkie połączenia i osłony zdjęte w trakcie pomiarów winny być przywrócone a sprzęt pozostawiony
gotowy do pracy.
6.3. ROZDZIELNICE
Uwagi ogólne
Kompletny zespół ma być poddany szczegółowemu przeglądowi w celu sprawdzenia zgodności
z zamówieniem i przeprowadzenia prób zdawczych przed opuszczeniem zakładów wytwórczych. Przy
tych oględzinach i próbach ma być obecny zleceniodawca lub osoba przezeń wyznaczona. Producent ma
zapewnić rozwiązania, wyposażenie i personel do przeprowadzenia oględzin i prób.
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Próby
Rozdzielnice mają być poddawane próbom przez producenta zgodnie z wymaganiami podanych norm.
Niektóre lub wszystkie próby mogą być prowadzone w obecności inspektora reprezentującego
zleceniodawcę.
Próby prowadzone w takiej obecności muszą być podane w arkuszach danych technicznych lub
w dokumentach towarzyszących a producent musi z wyprzedzeniem poinformować zleceniodawcę lub
inżyniera reprezentującego zleceniodawcę o planowanych terminach prób.
Próby rutynowe
Wszystkie rozdzielnice muszą być poddane następującym próbom rutynowym:
 Próby wytrzymałości dielektrycznej wszystkich elementów elektrycznych rozdzielnicy. Mają one
polegać na przyłożeniu probierczego napięcia przemiennego między torem prądowym
(biegunem) a torami prądowymi (biegunami) zwartymi do korpusu przez jedną minutę zgodnie
z IEC 60439.
 Pomiar rezystancji izolacji wszystkich elementów elektrycznych za pomocą megaomomierza
pr.st. Rezystancja izolacji nie może być mniejsza niż 1000  na jeden wolt napięcia
znamionowego.
 Próby eksploatacyjne całego wyposażenia mechanicznego i elektrycznego oraz elementów
rozdzielnicy, a w tym działania obwodów sterowniczych i zabezpieczających, urządzeń
pomiarowych, przekładników prądowych itp.
 Próby zamienności; należy przeprowadzić próby punktowe, aby upewnić się o zamienności
elementów identycznych.
Wymagania stawiane miejscu pracy
Montaż
Producent jest odpowiedzialny za transport, pełne zainstalowanie, przygotowawczy rozruch
technologiczny i rozruch technologiczny przy oddawaniu rozdzielnicy do eksploatacji.
Prace w tym zakresie muszą obejmować co najmniej następujące pozycje:
 Zadbać o odkurzenie i usunięcie brudu z podstacji i zespołu rozdzielnicy.
 Sprawdzić tabliczki znamionowe i firmowe oraz rozplanowanie.
 Przeprowadzić oględziny zespołu rozdzielnicy w celu sprawdzenia osiowania, wypoziomowania,
dociągnięcia śrub fundamentowych i ogólnie dokręcenia śrub.
 Przeprowadzić oględziny układów ochrony, takich jak płyty separujące poziome i pionowe, osłony
szyn, zestyk blokady drzwiowej, blokady wzajemne rękojeści, zdalne blokady wzajemne itp.
 Usunąć blokadę i/lub materiały ustalające z aparatury rozdzielczej, styczników i przekaźników.
 Sprawdzić moc wyłączalną i parametry znamionowe stosowanych bezpieczników.
 Po zainstalowaniu zrobić przegląd zgrania styków w przypadku wysuwanej aparatury rozdzielczej i
układów blokady wzajemnej oraz zestyków pomocniczych w jednostkach wysuwanych.
 Przetestować obwód główny między każdą z faz a ziemią w próbie jednominutowej.
 Przetestować ciągłość obwodu w każdej z faz, w przewodzie zerowym i w przewodzie
uziemiającym do każdej z celek odpływów w celu wykrycia wszelkich poluzowanych połączeń,
mierząc miliwoltowe spadki napięcia przy prądzie nominalnym (doprowadzanym).
 Pomierzyć rezystancję izolacji każdej z szyn między fazami i do ziemi bez wsuniętego wyłącznika i
z „wsuniętym”, ale otwartym wyłącznikiem, stosując napięcie 1000 V.
 Przetestować doziemienie obwodów pomocniczych przykładając przez jedną sekundę napięcie
przemienne 2 kVsk (wtórne uzwojenia przekładników prądowych mają być zwarte i odłączone od
ziemi).
 Przetestować wskaźniki i lampki sygnalizacyjne.
Kable należy badać zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST pkt 7.
Obmiary wykonywać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarów robót ;
- dla układania kabli i przewodów, listew i koryt instalacyjnych - m
- urządzenia wraz z elementami montażowymi i pomocniczymi - szt. (kpl)
- dla wykonania uziemień ( bednarka, pręty ) - m
- dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic – szt.
- dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda ) – szt.
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- dla montażu opraw – szt.
- oznakowanie instalacji - kpl.
- rozruch i testowanie instalacji – kpl.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY
NORMY:
PN-EN 12464-1:2003
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych
charakterystyk
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego – Oprzewodowanie
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-537 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
PN-HD 60364-5-559 :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania szczegółowe- Oprawy
oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
PN-EN 60038:2011
Napięcia znormalizowane IEC
N SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem
elektrycznym. Aktualizacja 2013
N SEP-E-002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 50173-1:2011
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1:
Wymagania ogólne
PN-IEC 598-1:1994
Elektryczne oprawy oświetleniowe -- Ogólne wymagania i badania -- Wymiary
części do mocowania i zawieszania
PN-E-93251:1998
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A
i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym
10.2. Inne dokumenty
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 75 poz 690
i zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 nr 109 poz.1156; Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238,
Dz.U.z 2009 nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r nr 239 poz. 1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 2013
r. poz.926);
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 sierpnia 1999 w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz.836 oraz zmiana Dz.U. z
2009 r. nr 205 poz.1584).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu:
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem
oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. elektrycznych, wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44 –
ETAP I

strona
90/121

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
GRUPA 454 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

B-12.00
STOLARKA i ŚLUSARKA
45421130-4 Instalowanie drzwi
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki i ślusarki w ramach inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą
sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech
i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1,
obr.44 – Etap 1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
dostawę i montaż:
- nawiewników w oknach zewnętrznych,
- drzwi zewnętrznych,
- drzwi wewnętrznych,
- klap oddymiających,
- kratek wentylacyjnych, żaluzji.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych, PCV i wyrobów płytowych. Nie
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.
Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do doświetlenia i wentylacji
pomieszczeń, działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Wszystkie elementy stolarki i ślusarki otworowej zostaną oszklone fabrycznie przez producentów
elementów.
Zostaną dopuszczone do użycia wyłącznie szyby odpowiadające wymaganiom obowiązujących
przepisów i posiadające wymagane atesty.
2.1. Okna zewnętrzne
nawiewniki higrosterowalne - żaluzje wieńczące nawiewy i wywiewy lakierować w kolorze stolarki.
2.2. Drzwi drewniane
- kolor - wg dyspozycji aranżacji wnętrz lub użytkownika
- klamki, zawiasy, okucia, antaby - stal nierdzewna satynowana
- zawiasy - min.3 na skrzydło
- ewentualne szklenie - szkło bezpieczne
- przy każdych drzwiach bez samoprzymykacza należy przewidzieć ograniczniki otwarcia.
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Drzwi pożarowe - o odpornośći pożarowej wg miejsca, wyposażone w samoprzymykacz firmy GEZE lub
równoważne, dymoszczelne.
Drzwi do pokoi - izolacyjność akustyczna min.45dB.
Drzwi wewnętrzne - izolacyjność akustyczna min.32dB.
Drzwi zewnętrzne - wyposażone w samoprzymykacz, wykonane na wzór istniejących, progi nierdzewne;
U max <1,1 W/m2K.
Drzwi do sanitariatów - wyposażone w kratkę nawiewną (powierzchnia czynna 0,022m2)
Zamki w drzwiach - każde drzwi należy wyposażyć w zamek na mały klucz płaski typu GERDA lub
podobne (min. 2 zapasowe). Przy drzwiach ewakuacyjnych zapewnić możliwość otwarcia alarmowego.
Wymiary i ilości w zestawieniu stolarki i ślusarki.
2.3. Klapy dymowe
Pełniące rolę świetlików doświetlających oraz w przypadku klatki C także klapy wyjściowej na dach.
Zgodnie z normą o pow. czynnej min. 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki i min.1m2.
- klapa oddymiająca klatki schodowej
A
o powierzchni podłogi max.21,63m2
powierzchnia czynna klapy (21,63 x 5%=1,08m2),
klapa
oddymiająca
klatki
schodowej
C
o
powierzchni
podłogi
max.24,48m2
powierzchnia czynna klapy (24,48 x 5%=1,224m2),
- dla obu klatek ustalono klapę 100x190 ze spoilerem i podstawą prostą o pow. czynnej 1,27m2.
Uzupełnienie powietrza zapewni ręczne otwarcie z zewnątrz drzwi zewnętrznych o powierzchni czynnej
2,4m2, czyli więcej od wymaganego powiększenia o 30% w stosunku do pow. klapy (1,651m2).
UWAGA:
Powierzchnię czynną należy ustalić na podstawie faktycznego (powykonawczego) gabarytu klatek
schodowych i aktualnego atestu klapy. W razie zwiększenia wymaganej powierzchni czynnej należy
dobrać klapę o większej długości.
2.4. Inne elementy ślusarki
- kratki wentylacyjne w sanitariatach - nierdzewne lub chromowane, w sanitariatach bez okien,
- wloty wentylacyjne zabezpieczone żaluzjami (kolor biały lub odpowiedni do scian wg nadzoru i aranzacji
wnętrz),
- klamry lub drabiny do wyjść na dach - stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie lub aluminiowe
malowane na biało, trwale zamocowane do ściany, powyżej wys. 3 m zabezpieczone obręczami
ochronnymi - rozwiazania systemowe.
2.5. Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki i ślusarki powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm.
Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy
wliczyć wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one
wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe
wymagania.
Elementy okuć i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie
z projektem detali architektonicznych, ich próbki uzgodnione z projektantem. Elementy te należy
dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta – dostawcy.
2.6. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy
układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt do montażu stolarki i elementów ślusarki – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, miary
zwijane lub składane, poziomice.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
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- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać
w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzewczych.
4.3. Transport materiałów
Stolarkę drzwiową i ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych
fabrycznych opakowaniach.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które
powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kołków rozporowych lub innych okuć
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla każdego przypadku.
Połączenia - sposób łączenia profili w zależności od materiału będzie spełniać wymagania
obowiązujących norm oraz wytyczne producentów.
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach będą zgodne
z obowiązującymi przepisami.
Montaż obramowań
Należy przewidzieć wykonanie wszelkich otworów oraz zamontowanie i zamocowanie obramowań
wszelkich urządzeń klap, drzwi, okien zlokalizowanych w ściankach działowych i sufitach.
Ościeżnice dla drzwi o określonej odporności ogniowej będą wyposażone w uszczelki wg danych
producenta.
Ościeżnice dla drzwi z wymaganą izolacją akustyczną zostaną przystosowane do zamontowania w nich
koniecznych uszczelek wg technologii producenta
Ościeżnice i obramowania oraz ich montowanie zostaną dopasowane do rodzaju ścianek działowych:
 w zależności od ich grubości
 w zależności od materiału (płyta GK, bloczki, beton, cegła...)
Drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki i ślusarki zostaną wyposażone w samozamykacze.
Ich usytuowanie nie może ograniczać pełnego otwierania drzwi.
5.2. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego
powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową.
Ustawione drzwi, okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po
przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości
przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
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Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
Sposób wykonania poszczególnych elementów:
 zastosowanie rozwiązań systemowych (profile nie izolowane dla elementów wewnętrznych),
 wszelkie załamania kątowe wykonać w oparciu o kształtowniki systemowe.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badanie materiałów
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził badania jakości
materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań.
6.2.4. Badanie jakości wbudowania:
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
W szczególności powinny być oceniane:
- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary
należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm,
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i porównanie ich z zastosowanymi materiałami,
- odporność na działanie wysokiej temperatury,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją,
- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:
 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 kompletność okuć,
 prawidłowość osadzenia i sprawność działania,
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
 rodzaj zastosowanych materiałów.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową jest:
- dla drzwi, ścian przesuwnych - (m2)
- dla balustrad - (mb),
- dla klap pożarowych, kratek wentylacyjnych, żaluzji – (szt.) .
7.3. Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice
otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze stolarki i elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
10. Przepisy związane
PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana. Terminologia
PN-EN 12519:2007
Okna i drzwi – terminologia
PN-B-05000:1996
Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 12207:2001
Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001
Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
PN EN 12210:2001
Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna
i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub
dymoszczelności
PN-EN 1627:2011
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie –
wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1628:2011
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda
badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne
PN-EN 1629:2011
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda
badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne
PN-EN 1630:2011
Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty, żaluzje – odporność na włamanie – metoda
badania dla określenia odporności na próby ręcznego włamania
PN-EN 12209:2005
Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badań.
PN-EN 1906:2010
Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badań.
PN-EN 1090-1+A1:2012
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.1:Zasady oceny
zgodności elementów konstrukcyjnych.
PN-EN 1090-2+A1:2012
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – cz.2:Wymagania
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
PN-EN 1279-5:2006
Szkło budowlane – szyby zespolone
PN-EN 1096-1:2012
Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.1:Definicje i klasyfikacja
PN-EN 1096-2:2012
Szkło w budownictwie – szkło powlekane – cz.2:Wymagania i metody badania
PN-EN 1279-5+A2:2011
Szkło w budownictwie – izolacyjne szyby zespolone - cz.5:Ocena zgodności
PN-B-02151-3:1999
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania
PN-B-02153:2002
Akustyka budowlana. Nazwy i określenia.
Norma ISO
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu:
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem
oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. elektrycznych, wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44 –
ETAP I

strona
95/121

13.00
OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN i SUFITÓW
(Kody CPV:
45432210-9 Wykładanie ścian
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania montażu
ścian działowych i robót okładzinowych ścian i sufitów w ramach inwestycji: Przebudowa wraz
z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst.
went. mech i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr
ewid. 60/1, obr.44.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących elementów:
- ścianek gipsowo - kartonowe - wg atestowanego sytemu gipsokartonowego (GK ) lub gipsowłóknowego (GW) na konstrukcji stalowej gr. 10cm i 15cm zgodnie z zaleceniami producentawytłumione akustycznie i odpowiednim do przeznaczenia i lokalizacji opłytowaniem przeciwogniowym
i przeciwwilgociowym; opłytowanie , wypełnienie wełną , połączenia z innymi przegrodami,
- maskujących sufitów podwieszonych – gipso-kartonowych spełniających wymagania p.poż
i akustyczne odpowiednie dla lokalizacji (należy przewidzieć klapy rewizyjne odpowiednie dla obsługi
urządzeń),
- tynków wewnętrzne – gipsowe (gładź) lub cementowo-wapienne "na ostro" pod płytki ceramiczne
(w pom. sanitarnych),
- uzupełnienie ubytków tynku - zaprawami wapiennymi z ewentualnym zatarciem wyrównującym
(szpachle gipsowe),
- okładziny z płytek ceramicznych – pomieszczenia sanitarne i porządkowe do wys. futryny.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Zaprawa wyrównująca do powierzchni wg wybranego producenta systemu.
Sucha mieszanka cementu, wypełniaczy mineralnych, dodatków modyfikujących i kruszywa.
Maksymalna wielkość ziarna 3 mm. Wodoodporna zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków.
Zaprawa powinna spełniać wymagania: PN-EN 13813:2003.
Czas schnięcia: zależy od grubości warstwy; przyjmuje się wysychanie około 1,5 mm na grubości
warstwy na dobę, minimalna grubość warstwy: 3 mm, maksymalna grubość warstwy: 50 mm,
wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm2, reakcja na ogień: A1fl.
2.3. Tynk gipsowy wg wybranego producenta systemu
Na tynk gipsowy składa się przede wszystkim nie zanieczyszczony gips wysokiej jakości, kruszywo
kalibrowane o średnicy do 1,2 mm oraz inne uszlachetniające dodatki, jak opóźniacze, plastyfikatory oraz
wiele innych.
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Produkty te są przygotowanymi w sposób fabryczny mieszankami tynkarskimi. Tynki maszynowe,
wykorzystywane
są
na
budowach
dzięki
zastosowaniu
specjalnych
agregatów
tynkarskich.
Parametry techniczne :
- ciężar nasypowy 930 (kg/m³)
- przyczepność do podłoża ≥ 0.1 (N/mm2) EN 13279
- reakcja na ogieńA1 EN 13501
- współczynnik paroprzepuszczalności [μ] 10 EN ISO 10456
- współczynnik pH 10-12
- współczynnik przewodzenia ciepła [λ] 0.39 (W/mK) EN 13279
- wydajność100 kg = ok. 106 l zaprawy
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 6.0 (N/mm²) EN 13279
- wytrzymałość na zginanie ≥ 2.0 (N/mm²) EN 13279
- twardość powierzchni ≥ 2.5 (N/mm2) EN 13279.
2.4. Tynki zwykłe cementowo-wapienne kat.III
Skład:
zaprawa cementowa M 20
zaprawa cem-wap.
M4
zaprawa wapienna
M 0,6
Spoiwa
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem,
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC,
zgodny z normą PN-EN 197-1:2012.
Wapno
do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy
PN-EN 459-1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Piasek
Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.5. Gładzie gipsowe
Wg wybranego producenta gotowe mieszanki.
2.6. Ścianki działowe z płyt g-k:
Sw3 - działowa systemowa (gipso-kartonowa lub gipsowo-włóknowa):
gr. 150mm; REI 120; RA1 52 dB,
profile CW 100mm; ULTRASIL ;
2x podwójna płyta gr. 12,5mm obustronnie;
wypełnienie wełną mineralną 100mm.
Sw4 - działowa systemowa (gipso-kartonowa lub gipsowo-włóknowa):
gr. 100mm; EI 30; RA1 50 dB,
profile CW 50mm;
2x podwójna płyta RIGIPS PRO 12,5mm obustronnie;
wypełnienie wełną mineralną 50mm.
Uwaga:
- wymagania pożarowe, p.wodne i akustyczne dostosować do wybranego systemu i przeznaczenia
(lokalizacji) przegrody,
- zastosować taśmy akustyczne na połączeniach z przegrodami.
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- w miejscach wieszania urzadzeń i wyposażenia (np. biały montaż, uchwyty dla niepełnosprawnych,
hydranty, grzejniki itd) należy przewidzieć odpowiednie wzmocnienia podkonstrukcji
- wydzielenia pokoi - gipsokartonowe; minimalna izolacyjność akustyczna Rw=50dB
Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów okładzin ściennych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy
stalowej, ocynkowanej PN-EN 10142:2002, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z
PN-EN 10346:2009:
- pionowe (słupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,
- poziome (sufitowe i podłogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,
- narożne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg
PN-EN 10346:2009),
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10346:2009,
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10346:2009.
Akcesoria
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników
stalowych.
Wkręty
Do mocowania płyt sufitowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:
wkręty stalowe
Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,5 mm x 55 mm,
Ø 4,2 mm x 70 mm,
blachowkręty samowiercące:
Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
Ø 3,5 mm x 45 mm,
Ø 3,9 mm x 11 mm,
Ø 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:2011
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,
PN-EN ISO 3506-4:2005
Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące
Płyty gipsowo-kartonowe do zabudów i ścianek gipsowych
Lp. Wymagania
Zwykłe
1.
Powierzchnia
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników,
krawędzi
2.
Przyczepność kartonu do rdzenia karton przy odrywaniu rwie się nie powodując
gipsowego
odklejania od rdzenia
3.
Wymiary i tolerancje w
mm:grubość
6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5
szerokość
1200 (+0,0; -5,0)
długość
2000-3000 (+0,0; -6,0)
kształt
prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0
4.
Masa 1 m2 w kg
płyty o grubości
6,0
5,5-6,5
12,5
≤12,5
5.
Wilgotność w %
≤10,0
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nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod.

Próba zginania
Grubość nominalna płyty
w mm

Odległość
podpór w
mm

Obciążenie niszczące w N
Prostopadle Równolegle
do kierunku do kierunku
włókien
włókien
kartonu
kartonu

Ugięcie w mm
Prostopadle Równolegle
do kierunku do kierunku
włókien
włókien
kartonu
kartonu

12,5

500

600

0,8

180

1,0

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa –
do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm–
do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki
stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.
Masa szpachlowa
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla
poszczególnych wyrobów.
Otwory w ściankach g-k
W miejscach otworów drzwiowych konstrukcja ścian powinna posiadać wmontowane tak zwane profile
drzwiowe (odpowiedniej długości, grubości i nośności).
2.7. Okładziny ścian z płytek gres
Parametry płytek:
gatunek I (pierwszy)
kolor i wymiary – wg uzgodnień z Inwestorem
nasiąkliwość wodna nie więcej niż 0,1
antypoślizgowość R9 A
klasa ścieralności PEI 5
UWAGA!
W przypadku zastosowania płytek polerowanych po położeniu (a przed zafugowaniem) konieczne jest
zaimpregnowanie powierzchni środkami chemii budowlanej dostępnymi na rynku, w celu zamknięcia
mikroporów powodujących ryzyko plamienia.
2.8. Zaprawy i fugi do płytek ceramicznych
Podkład gruntujący
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas schnięcia
2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności
12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności
Zużycie
100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas dojrzewania
5 min
Czas przydatności do użycia
3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)
Czas otwartego schnięcia
>30 min
Możliwość fugowania
po 24 h
Możliwość chodzenia
po 3 dniach
Możliwość obciążenia
po 7 dniach
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Zużycie
1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy
Fuga epoksydowa
nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej obróbce, w kolorze płytek
do spoin o szer. 3 mm.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas przydatności do użycia
ok. 2h
Możliwość chodzenia
po ok. 12 h
Możliwość obciążenia
po ok. 48 h
Zużycie
ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2
2.9. Sufit podwieszany
- nad sanitariatami i częścią komunikacyjną pokoi - maskowanie instalacji za pomocą sufitu
kasetonowego w module 60x60 o krytej konstrukcji,
- pozostałe maskowania – w systemie GK
Uwaga
Montaż sufitu na wys.min. 250cm nad posadzką, zaleca się montaż okładziny akustycznej także na
klapach rewizyjnych w obrębie dróg ewakuacyjnych - okładzina niepalna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
budowlanego.
3.2.Sprzęt do wykonywania tynków
Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenośnych zbiorników na wodę
- elektronarzędzia
oraz z narzędzi: wałki, paca wenecka, wkrętarki i inne.
3.3.Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice
- wkładki dystansowe,
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.
3.4. Sprzęt do wykonywania systemów suchych zabudów
Wykonywanie zabudów z płyt g-k i sufitów podwieszanych należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi
i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów do tynków
Transport materiałów tynkarskich - można przewozić dowolnymi środkami transportu w oryginalnych
pojemnikach z nazwą producenta.
4.4. Transport materiałów do suchych zabudów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4.5. Transport płytek ceramicznych
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.
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4.6. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym
i mocnym podkładzie.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.
TYNKI
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej OoC.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Przygotowanie podłoża
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B –
10100:1997.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach
na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy
i substancji tłustych.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności
podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa)
Wykonanie tynków zwykłych
Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być
zgodne z normą normie PN-B-10100:1997.
Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób
standardowy. Składa się z obrzutki, narzutu i gładzi:
- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z zaprawy
cementowej M 20,
- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych.
Powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie
narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1,
- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej M 0,6.
5.3. OKŁADZINY CERAMICZNE
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi należy
zakończyć:
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wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury)
roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób
ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
- wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
- Temperatura nie powinna być niższa niż +5 0C w ciągu całej doby.
Przygotowanie podłoża
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowych.
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć
i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.
W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków,
pęknięć i ubytków, pozbawiona zanieczyszczeń.
Wykonanie podkładu gruntującego.
Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść podkład gruntujący do podłoży chłonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na
ściany na wysokość co najmniej 15 cm.
Najpierw nanieść warstwę masy uszczelniającej w narożach i zatopić w tych miejscach taśmy
uszczelniające. Uszczelki nakładać na rury po zdjęciu z nich plastikowych nakładek, do uszczelnienia
odpływów stosować uszczelki podłogowe. Brzegi uszczelek podłogowych i ściennych zatopić w masę
uszczelniającą. Następnie nanieść masę na całą powierzchnię przy pomocy wałka.
Po zastygnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą równomierną warstwę nie pozostawiając porów. Po
całkowitym wyschnięciu warstwy uszczelniającej można układać płytki ceramiczne na zaprawie klejowej.
Okładziny
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni.
Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować elastyczną
zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta.
Elastyczną zaprawę klejową rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~500. Zaprawa klejowa
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną
warstwą zaprawy klejowej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut.
Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6
mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin między
płytkami. Po związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do
fugowania.
Pasy lub wzory z płytek innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem.
5.4.
Montaż okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi,
- przy pomocy klejów do płyt g-k.
Płyty montuje się ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się
wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość
wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników)
dystansowych.
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona
blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną..
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze
podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu
tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą
gipsowo-kartonową.
-
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Tyczenie rozmieszczenia płyt
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do
kierunku naświetlania pomieszczenia)
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak
rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy
długości płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden
rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a
kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają
tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości
12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi
krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami
powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm.
Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów
wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości
60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się
ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy
prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.
Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia
sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach:
wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy
nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną
stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej
wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
5.5.
Montaż sufitów podwieszanych wg instrukcji wybranego producenta systemu.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania suchych zabudów
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Płytki ceramiczne
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię okładzin ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni okładzin nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podłoża i okładzin
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć
wodą. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, okładzina nie powinien być odebrany.
8.3. Odbiór podłoża i okładzin z płytek
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna
być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz
jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć
wodą.
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są
pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- przyczepności do podłoża
- szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
8.3. Odbiór suchych zabudów
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni
Dopuszczalne odchyłki powierzchni:
- odchylenie powierzchni sufitu od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie większa niż
2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej,
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m,
- poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami, belkami itp.
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2
mm.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. Przepisy związane
PN-B-02151-4:2015-06
Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 4:
Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
PN-EN 13501-1+A1:2010
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień
PN-EN 12004:2008
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 520+A1:2010
Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008
Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 13964:2005
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-EN ISO 7050:2011
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-EN 13963:2008
Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badań.
PN-EN 14190:2007
Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 12467:2013-03
Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody
badań
PN-EN 10142: 2003
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno.
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Inne materiały
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Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Powłoko niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości
powłok. Metoda magnetyczna
Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiarów i przekroju poprzecznego
Płytki lastrykowe -- Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań
wewnętrznych
Płytki lastrykowe -- Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań
zewnętrznych
Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
i siły łamiącej
Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych
Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy
Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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B-14.00
POSADZKI
(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek
w ramach inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku
szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. ele., wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robót:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych – wg SST B-07.00,
- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych – wg SST B-07.00,
- remont posadzek istniejących klatki schodowej,
- wykonanie wylewek cementowych (jastrych) zbrojonych,
- wylewek samopoziomujących,
- wykonanie warstw nawierzchniowych:
 płytki gresowe antypoślizgowe – łazienki, pomieszczenia techniczne,
 panele podłogowe drewniane w pokojach,
 wykładziny elastyczne typu PCV lub marmolem wytłumiona akustycznie lub o podobnych
paramerach,
 wykładzina dywanowa w wybranych pomieszczeniach,
 wylewki – 4cm zbrojone włóknami, przy pocienieniach i w usługach zbrojone dodatkowo
siatką stalową 100x100 fi 3mm.
Uwaga:
Projekt oparto o założenie warstw posadzkowych istniejących w wysokości 12 cm.
W razie różnicy w stosunku do stałych punktów komunikacji (podesty klatki schodowej lub wejścia)
wysokości warstwy uzupełnić styropianem EPS 100 i/lub wykonać lokalne, nieduże pochylnie .
Posadzki istniejące i wykorzystywane jako podstawa należy odczyścić mechanicznie i chemicznie
zgodnie z zaleceniami producenta warstwy kolejnej.
W razie spękań istniejącej wylewki należy ją skuć i wykonać od nowa.
Przy skuciu do stropu dla potrzeb instalacyjnych i naprawczych wylewkę i warstwy izolująco-tłumiace
należy uzupełnić.
Przed wykonaniem jastrychu uzupełniającego wylewkę istniejącą należy przygotować zgodnie
z zaleceniem producenta jastrychu.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.
konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje posadzek:
P1 posadzka remontowa (pom. suche) REI60
(po zdjęciu istniejącej nawierzchni z klejem i izolacją)
 wykładzina marmolem lub równoważna
0,3 cm
 klej
0,2 cm
 wylewka samopoziomująca
0,5 cm
 jastrych zespolony z istniejącymi warstwami 2,0 cm
 istniejący strop żelbetowy
P2 posadzka remontowa (pom. mokre) REI60
(po zdjęciu wylewki , warstw izolacyjnych do stropu żelbetowego)
 gres
0,8 cm
 klej
0,3 cm
 folia w płynie
0,2 cm
 wylewka cementowa zbrojona siatką
3,5 cm
 2x folia PE 0,2mm klejona na zakład 20 cm
 styropian akustyczny
3,0 cm
 styropian EPS 100
4,0 cm
 istniejący strop żelbetowy wraz z tynkiem
P3 klatka schodowa - spocznik piętrowy 1 i 2 pietro na istn.płycie żelbetowej
 wykładzina kauczukowa antypoślizgowa 0,3 cm
 klej
0,2 cm
 istniejący strop żelbetowy wraz z tynkiem
P3a klatka schodowa – spocznik piętrowy 3p. na istn.płycie żelbetowej
 wykładzina kauczukowa antypoślizgowa 0,3 cm
 klej
0,2 cm
 warstwa wyrównawcza
0,5 cm
 wylewka cementowa zbrojona siatką
4,0 cm
 2x folia PE 0,2mm klejona na zakład 20 cm
 styropian EPS 100
1,0 cm
 istniejący strop żelbetowy wraz z tynkiem
P4 klatka schodowa – podest parteru/hol wejściowy
 wykładzina kauczukowa antypoślizgowa 0,3 cm
 klej
0,2 cm
 warstwa wyrównawcza
0,3 cm
 wylewka cementowa zbrojona
4,0 cm
 folia PE 0,2mm na zakład 20cm
 styropian EPS 100
15,0 cm
 papa termozgrzewalna
0,5 cm
 chudy beton
10,0 cm
 piasek zageszczony mechanicznie
P5 klatka schodowa – bieg
 wykładzina kauczukowa antypoślizgowa 0,3 cm
 klej
0,2 cm
 warstwa wyrównawcza
0,3 cm
 płyta żelbetowa wg. proj konstrukcji
12,0cm
2.3. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej (jastrych)
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności :
-nie powinien zawierać domieszek organicznych,
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-oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement (patrz SST B-03.00)
Kruszywo
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki.
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
Wylewka cementowa - wypoziomowana, zbrojona siatką stalową zgrzewaną 10 x 10 cm z drutu
średnicy 3÷4 mm, dylatowana wg wskazań konstruktora, zatarta na gładko, oddylatowana obwodowo od
ścian i elementów konstrukcyjnych budynku – 1 cm
2.4. Płyki gres
antypoślizgowość – struktura R10 dla strefy wejścia, R12 dla pomieszczeń mokrych
wytrzymałość na zginanie - min. 35 N/mm2
wytrzymałość na ścieranie wgłębne maximum 175 mm3
siła łamiąca minimum 1300N
odporność na plamienie minimum klasa 3
odporność chemiczna ULA ( kwasy i zasady o niskim stężeniu) i UHA ( kwasy i zasady o wysokim
stężeniu)
wymiary i kolor – wg uzgodnień z Inwestorem
2.5. Materiały pomocnicze do posadzek z płytek
Podkład gruntujący
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas schnięcia
2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności
12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności
Zużycie
100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża
Zastosowanie: do redukowania silnej i zróżnicowanej chłonności, wzmocnienia piaszczących
powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia przyczepności pomiędzy podłożem
i uszczelnieniem zespolonym.
Elastyczna powłoka uszczelniająca
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni
ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi.
Temperatura stosowania
+5 oC.
Czas schnięcia warstwy
1,5-2,5 h
Możliwość klejenia
3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy
Zużycie
1,0 kg/m2 - dwie warstwy
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją wilgoci
wody,
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas dojrzewania
5 min
Czas przydatności do użycia
3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)
Czas otwartego schnięcia
>30 min
Możliwość fugowania
po 24 h
Możliwość chodzenia
po 3 dniach
Możliwość obciążenia
po 7 dniach
Zużycie
1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 12,5x25:ok. 2,3-2,6
kg/m2, w zależności od ceramiki i sposobu układania)
Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej
obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas przydatności do użycia
ok. 2h
Możliwość chodzenia
po ok. 12 h
Możliwość obciążenia
po ok. 48 h
Kolor
wg dokumentacji
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Zużycie
ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2
Zastosowanie: do fugowania płytek ceramicznych.
2.6. Wylewki samopoziomujące pod wykładziny wg producenta wybranego systemu
Dane techniczne:
Skład
cement, specjalne dodatki i domieszki
Kolor
szary
Gęstość nasypowa
ok.1,40 kg/dm3
Zużycie
ok.1,65 kg/m2
Maksymalna wilgotność:
przy ogrzewaniu podłogowym 1,8-2,0%
na podłogach nieogrzewanych 2,0-3,0%
2.7. Wykładzina typu linoleum wytłumiona akustycznie np.marmoleum lub wg innego wybranego
producenta
Parametry:
Kolor wg projektu
Grubość całkowita 3,5 mm,
Klejona na całej powierzchni, układana bez zastosowania sznurów zgrzewających
Fabryczne zabezpieczenie światłoutwardzalną, ekologiczną powłoką ochronną na bazie wody,
nie wymagającą konserwacji po ułożeniu.
pozostałość wgniecenia PN-EN ISO 24343-1:2012 - 0,08 mm
giętkość i ugięcie PN-EN ISO 24344:2012 - ø 40 mm
klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9
naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na listeria monocytogenes, meningokoki,
MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)
odporność na żar papierosa
odporność na zabrudzenie i chemikalia - odporne na działanie rozcieńczonych kwasów, olejów,
tłuszczów i standardowych rozpuszczalników: alkoholu, białego spirytusu
przewodność cieplna - 0,17 W/(m.K), nadaje się do ogrzewania podłogowego
tłumienie odgłosów uderzeniowych - ∆Lw = 7 dB
kolory wg uzgodnień z Inwestorem.
Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej
wykładziny o średnicy 4mm
Listwy przypodłogowe
PCV o wysokości 10 cm
2.8. Wykładzina dywanowa wg wybranego producenta.
2.9. Kleje do wykładzin PCV wg wybranego producenta.
2.10. Panele podłogowe drewniane wg wybranego producenta.
minimalna klasa ścieralna AC4 ; klasa użyteczna 32 lub wyższa lub równorzędne badania gwarantujące
odpowiedniość dla użytecznosci publicznej.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej)
Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne
rozłożenie mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni
i ustalonych spadków.
Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.
Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar około
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm
3.3 Sprzęt do układania płytek
taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.
3.4. Sprzęt do wykonywania pozostałych nawierzchni
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować sprzęt wg wymagań producenta systemu.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.
Płytki przewozić w opakowaniach, krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem się

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu:
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem
oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. elektrycznych, wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44 –
ETAP I

strona
110/121

i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.
Transport mieszanki betonowej - mieszankę betonową z miejsca wyprodukowania w betoniarni do
miejsca wbudowania należy transportować samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciągłości
dostaw ilość samochodów należy dostosować do wydajności wykonawcy posadzki.
Transport i składowanie pozostałych materiałów
Powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.
5. Wykonanie robót
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Posadzki istniejącej klatki schodowej (lastrico - o ile pozostają)
Przewiduje się oczyszczenie schodów z trwałych zabrudzeń przy użyciu metod chemicznych,
mechanicznych i hydrodynamicznych (zmywać z zastosowaniem parownicy i metalowych szczotek).
Rozmiękczone warstwy zmywać z użyciem czystej wody.
W miejscu ubytków należy zastosować preparat wzmacniający w zależności od zniszczeń.
Przy większych ubytkach, zwłaszcza miejsca narażone na utrącenia - zastosować fleki z materiału
zbliżonego do oryginału. Stosować środki atestowane. Zabezpieczyć powierzchnie impregnatem.
Alternatywnie należy :
- skuć lastriko na stopniach i korytarzach,
- zagruntować podłoże,
- wyrównaą nierówności cementową zaprawą szpachlową do posadzek,
- wykończyć nawierzchnią zgodnie z projektem.
5.2.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowego
Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
wytrzymałość podkładów nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3
Mpa,
- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna
być niższa niż 5 0C,
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3.
Posadzki z płytek gres
Posadzki z płytek gres należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję
podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Przed zamontowaniem płytek gresowych należy dokonać przeglądu całej zakupionej partii pod względem:
jakości powierzchni, odcieni i wymiarów, poprzez porównanie płytek z różnych opakowań, aby upewnić
się, że nie nastąpiły pomyłki w trakcie wydawania towarów. Aby upewnić się, że partia jest jednolita należy
ułożyć płytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i ocenić wizualnie.
Montaż należy przeprowadzić wg zaleceń Producenta.
Zaleca się układanie płytek gresowych na spoinę, gdyż płytki ułożone na styk tworzą zwartą okładzinę,
bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia i deformacje podłoża. Należy pamiętać, że płytki
ceramiczne wykazują także rozszerzalność liniową wywołaną penetracją wody do wnętrza płytek. Dlatego
należy układać płytki stosując fugę. Szerokość spoiny powinna być proporcjonalna do długości boków
płytki i wynosić 3 mm dla formatu 30x30cm, 4 mm dla formatu 40x40 cm; 6 mm dla formatu 60x60 cm.
Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń Producentów chemii budowlanej. Polecamy
stosowanie fug znanych Producentów chemii budowlanej posiadających atestowane produkty.
Po zafugowaniu w czasie określonym przez Producenta chemii budowlanej, całą zamontowaną
powierzchnię należy zmyć czystą wodą uważając, aby nie wypłukać świeżych fug.
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę
zgodną z zaleceniami producenta.
Podkład pod płytki należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta płytek.
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Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami
powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin
powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni
- prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie.
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek
gres) lub z kształtek cokołowych.
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć
w czasie układania płytek. Na koniec każdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić pielęgnację przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki należy posadzkę zaimpregnować.
5.4.
Wylewki samopoziomujące
Wymagania podstawowe:
- podłoże musi być suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji pogarszających
przyczepność
temperatura podłoża, materiału i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciągu kolejnych 7
dni nie może spaść poniżej + 50C
- podłoże betonowe lub z jastrychu cementowego należy zagruntować preparatem zgodnym
z systemem wylewki samopoziomującej,
- wylewkę przygotowaną zgodnie z recepturą producenta systemu wylać równomiernie
i rozprowadzić raklami
- świeżo wykonaną wylewkę należy chronić przed szybką utratą wilgoci.
5.5.
Wykładziny typu PCV lub Marmolem lub równoważne
PODŁOŻE
Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją firmy instalującej
wykładzinę dotyczącą warunków montażu w obiekcie.
a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:
-wytrzymałość (klasa C12/15),
-grubość minimum 5 cm,
-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne)
SPRAWDZENIE
a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw
wilgoci.
b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim
miernikiem.
c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od tłuszczów,
zanieczyszczeń i mleczka cementowego.
PRZYGOTOWANIE
a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm.
b. Większe ubytki należy zaszpachlować.
c. Podłoża porowate należy przeszlifować.
MASY NIWELUJĄCE
Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy
należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co masa.
KLEJE
Należy stosować kleje do wykładzin PCV producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit lub innych
rekomendowanych przez producenta wykładzin PCV.
SPAWANIE ŁĄCZEŃ
Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki.
PRZECHOWYWANIE
Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.
WARUNKI MONTAŻU
a. Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem i włączone po 48
godzinach od zakończenia montażu.
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b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej,
w temperaturze 18C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być
utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu.
c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem.
MONTAŻ
a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni
i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku.
b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami
w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się
odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu
kleju packą.
c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte.
d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach.
e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem spawalniczym.
Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu.
f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili. Do klejenia powierzchni pionowych
należy używać klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy spawać.
ZAKOŃCZENIE MONTAŻU
Zamieść i odkurzyć wykładzinę.
Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając
środka wg instrukcji producenta. Większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi tej samej firmy.
Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić klej.
ZABEZPIECZENIE
a. Po zakończeniu montażu wykładzinę bez fabrycznego pokrycia poliuretanem należy pokryć
warstwą zabezpieczającą wg instrukcji producenta. Po wyschnięciu przykryć folią lub innym materiałem.
b. Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.
ODPAD
Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
KONSERWACJA
Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości i Konserwacja
Obiektowych Wykładzin PCV ”.
5.6.
Panele podłogowe drewniane wg wymagań producenta.
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie
przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli
prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych
niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku.
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej
z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm, trzeba ją
ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą.
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk. Pierwszy pas układać piórem
do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie
wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę
przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy
kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć
przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po
wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami.
Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. Po ułożeniu podłogi
usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy
mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków
rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po
listwowaniu można korzystać z nowej podłogi.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„ Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynności kontrolnych:
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 Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej
barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.
 Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.
 Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,
 Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego
głuchego odgłosu.
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy
polami posadzki.
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację
kierunków spływu rozlanej wody.
 Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej
długości nie powinno przekraczać 2 mm.
 Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokołu.
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna
z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za
wykonane prawidłowo.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 459-1:2010
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13813:2003
PN-EN 14411:2007
PN-EN 12004:2008
PN-EN ISO 10545-4:2012

Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu
powszechnego użytku
Wapno budowlane – cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
Kruszywa do zaprawy.
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -Właściwości i wymagania
Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
Płyty i płytki ceramiczne – cz.4:Oznaczenie wytrzymałości na zginanie
i siły łamiącej
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Płyty i płytki ceramiczne – cz.6:Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych
PN-EN ISO 10545-16:2012
Płyty i płytki ceramiczne – cz.16:Oznaczenie małych różnic barwy
PN-EN 13415:2010
Kleje – Badanie klejów do wykładzin podłogowych.
PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 101404:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków
uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym
PN-EN ISO 24343-1:2012
Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wgniecenia
i wgniecenia resztkowego -- Część 1: Wgniecenie resztkowe
PN-EN ISO 24344:2012
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie giętkości i ugięcia
PN-EN 1815:2001
Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Ocena zdolności do
elektryzacji
PN-EN 14041:2006
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -Właściwości zasadnicze
PN-EN 13501-1+A1:2010
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień
PN-EN 13893:2004
Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe. Pomiar
dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach
podłogowych
PN-EN 685-2007
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
PN-EN ISO 10874:2012
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -Klasyfikacja
PN-EN ISO 24341:2012
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie szerokości, długości,
prostoliniowości i płaskości arkusza
PN-EN ISO 23997:2012
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej
PN-EN ISO 23999:2012
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie stabilności wymiarów
i zwijania się po działaniu ciepła
PN-EN ISO 24343-1:2012
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wgniecenia resztkowego
po obciążeniu statycznym
PN-EN 660-2:2002
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 2: Metoda Fricka-Tabera
PN-EN 425:2004
Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie metodą krzesła
na rolkach
PN-EN ISO 24344:2012
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie giętkości
PN-EN ISO 26987:2012
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na
zabrudzenie
PN-EN 1081:2001
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej
PN-EN 13553:2004
Elastyczne
pokrycia
podłogowe
-Pokrycia
podłogowe
polichlorowinylowe stosowane w szczególnie wilgotnych miejscach -Wymagania
PN-EN 12524:2003
Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -Stabelaryzowane wartości obliczeniowe
PN-EN 649-2011
Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.
PN-EN 16511:2014-07
Luźno układane panele -- Wielowarstwowe półsztywne pokrycie
podłogowe (MMF) panele z warstwą wierzchnią odporną na ścieranie
PN-ISO-9000
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
Inne materiały
Karty techniczne produktów dla zastosowanych materiałów
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B-15.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich
w ramach inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku
szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. ele., wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument w postępowaniu i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem:
 roboty przygotowawcze,
 gruntowanie przed malowaniem,
 malowanie okładzin ścian i sufitów.
1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.
2.1. Środki gruntujące wg wybranego producenta.
2.2. Farby emulsyjne:
- zaleca się zastosowanie dobrych jakościowo farb do wnętrz wg wybranego producenta.
- ostateczny dobór na podstawie próbek na budowie.
- farby sufitowe – kolor biały.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Farby pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Pozostałe materiały zgodnie z wymaganiami producenta.
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5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy
poszerzyć i wypełnić zaprawą gipsową.
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty
budowlane stanu surowego.
Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą gipsową i zatarte
do równej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna być pozbawiona zanieczyszczeń
a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę
podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował
spadek temperatury poniżej 0oC,
- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była
wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie
wyschnięte powierzchnie należy osłonić.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz
armatury oświetleniowej,
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu białego montażu
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć
i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem
 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników)
ze względu na niską wydajność;
 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować
powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;
 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu
w podłoże.
Nakładanie wałkiem
 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na prostotę i dużą
wydajność;
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Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności
podłoża.
Natrysk powietrzny
 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia
mogące zatkać dyszę pistoletu.
UWAGA!
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki
gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą
techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a/ w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wytrącenia,
- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrącenia,
- zapach gnilny,
- ślady pleśni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoży
ocenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.
zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki
z wzorcem producenta
- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą
w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na
szmatce ślady farby
- przyczepność powłoki
- na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie
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na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409:2008.
odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.
Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika
Budowy.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
-

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i farb,
przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych
norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich:
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania.
W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pełną dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami
jakości materiałów i wyrobów.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN-ISO 90-2:2002
Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów
i pojemności. Cz.2: Pudełka
PN-EN ISO 780:2001
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.
PN-EN ISO 2811-2:2011
Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia sondy
PN-EN 13300:2002
Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane
wewnątrz na ściany i sufity – Klasyfikacja
PN-EN ISO 7783:2011
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na
zewnątrz na mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja
współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności)
PN-EN 1062-1:2005
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na
zewnątrz na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja
PN-EN-ISO 2409:2008
Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć.
PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.
PN-C-81502:1962
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-ISO-9000
(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu:
Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem
oraz budowa inst. went. mech i przebudowa inst. elektrycznych, wod-kan., co.
Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1, obr.44 –
ETAP I

strona
119/121

B-16.00
ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót elewacyjnych w ramach inwestycji: Przebudowa wraz z częściową zmianą
sposobu użytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa inst. went. mech
i przebudowa inst. ele., wod-kan., co. Podgórze w Krakowie, ul. Niecała 8, działka nr ewid. 60/1,
obr.44.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych (uzupełnienia remontowe)
w systemie ocieplenia metodą „lekko-mokra”.
Uwaga:
Kolorystykę przebudowywanego obiektu należy uzgodnić z użytkownikiem, wg istniejących elewacji.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. System ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą
System ocieplenia stanowi układ warstwowy składający się z płyt elewacyjnych z wełny minerlnej
grubości wg dokumentacji projektowej.
W skład systemu ocieplenia wchodzą następujące materiały:
Powłoka termoizolacyjna:
 płyta z wełny mineralnej lub styropian
Mocowanie (klejenie i kołkowanie):
 Spoiwo mineralne (zużycie około 3,5 kg/m2)
 Kołki Ø 10 dł. około 200 mm (5 szt./m2)
Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):
 Spoiwo mineralne (zużycie około 3kg/m2).
 Siatka wzmacniająca z włókien szklanych
Gruntowanie:
 Systemowy grunt zgodny z wybranym systemem ocieplenia,
Tynk:
 Elewacja - tynk mineralny (zużycie 2,5kg/m2) malowany farbami silikonowymi lub barwiony w masie.
Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej na wełnie mineralnej to zaprawa służąca do
mocowania płyt oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ociepleniu budynku
metodą lekko-mokrą.
Dane techniczne:
Baza:
mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25 0C
Czas zużycia:
do 1,5 godz.
Przyczepność:
do betonu, muru z cegły
>0,6 MPa
Orientacyjne zużycie:
mocowanie płyt ok. 5,0 kg/m2
warstwa zbrojona ok. 5,0 kg/m2
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Sucha zaprawa ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że wyrób zmieszany z wodą
ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy.
W przypadku kontaktu materiału z oczami i płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną lub powinien odpowiadać
wymaganiom rekomendowanej przez producenta normy.
Tynk cienkowarstwowy w wybranym przez Użytkownika systemie.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Montaż ścian i okładzin należy wykonywać przy użyciu:
- specjalistycznego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi
- rusztwan systemowych.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Wykonanie tynków zewnętrznych
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Powierzchnia musi być
równa i gładka. Zaleca się stosowanie na podłożach o niskiej chłonności wody.
Po wyschnięciu podłoża po zmyciu wodą należy wykonać próbę przyklejenia wełny mineralnej. W tym
celu należy przykleić 8-10 próbek wełny o wymiarach 10x10 cm w różnych miejscach.
Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonej wełny. Jeżeli wełna ulegnie
rozerwaniu świadczy to o wystarczającej wytrzymałości podłoża i przyczepności kleju. Jeżeli próbki wełny
oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejowej, to znaczy, że podłoże nie zostało
prawidłowo oczyszczone. Należy wówczas jeszcze raz przygotować powierzchnię podłoża.
Przyklejenie płyt z wełny
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych muszą być zamontowane okna, drzwi, żaluzje,
parapety, uchwyty do rur spustowych itp.
Płyty z wełny należy przyklejać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. Wilgotność
względna powietrza nie może być zbyt wysoka.
Do klejenia należy stosować zaprawę specjalistyczną. Najlepiej stosować wszystkie materiały w jednym
systemie ocieplenia.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi ani poruszanie płyt po upływie kilku
minut z uwagi na rozpoczęty proces wiązania.
Płyty przykleja się ściśle jedna przy drugiej od listwy cokołowej aż po okap dachu z zastosowaniem
mijankowego układu spoin.
Płyty przykleja się ściśle jedna przy drugiej od listwy cokołowej aż po okap dachu z zastosowaniem
mijankowego układu spoin.
Nakładanie zaprawy klejącej na wełnę mineralną i wtopienie siatki szkleni (wykonanie tzw. warstwy
zbrojonej).
Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji z wełny i stworzenie mocnego i trwałego podkładu pod
tynk oraz przeniesienie obciążeń cieplnych elewacji. Warstwę zbrojoną wykonuje się nie wcześniej niż po
3 dniach od przyklejenia płyt z wełny mineralnej.
Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach należy osadzić narożniki ochronne na
narożach ścian budynku, na narożach drzwi wejściowych i balkonowych, otworów okiennych - wszystkie
naroża otworów należy wzmocnić przez przyklejenie siatki.
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpoczynać od naroży ścian, ościeży otworów i od dylatacji.
Wykonanie tynków zewnętrznych
Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego na
podłożu z kleju szpachlowego zatartego na gładko.
Warstwy ocieplenia z wełny mineralnej wykonywać zgodnie ze specyfikacją „Izolacje”.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. Wilgotność
względna powietrza nie może być zbyt wysoka.
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Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych,
aż do pełnego związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej
temperatury może się znacznie przedłużyć.
Przed użyciem, gotową mieszankę tynkarską dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się
mieszanie zawartości kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę
zużywania zaprawy.
Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Świeżo nałożony tynk zacierać pacą z PCV ruchami kolistymi.
Pacę do zacierania należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być przyczyną
plam o innym odcieniu.
Przy wykonywaniu tynków silikonowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku.
Listwy systemowe - profile narożne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montować
zgodnie z instrukcją producenta tynków systemowych stosując odpowiednie, zalecane materiały.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania okładzin zewnętrznych powinny być przeprowadzane w taki sposób aby umożliwiać ocenę
wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- zgodności wymiarów
- prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową.
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych okładzin i ścian zewnętrznych (wiaty).
8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9.
10. Przepisy związane
PN-EN ISO 6946:2008
PN-P-85010:1992
PN-EN 15824:2010
PN-EN 13830:2015-06
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-ISO-9000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła -- Metoda obliczania
Tkaniny szklane.
Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach
organicznych
Ściany osłonowe -- Norma wyrobu
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania
ogólne -- Oddziaływania wiatru
(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

Inne dokumenty:
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.
Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót.

